
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
26 czerwca 2022 roku – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

 
1. Ostatnia  Msza św. z udziałem młodzieży dzisiaj godz. o 18.00.  

2. Dziękuję p. Sołtysowi oraz mieszkańcom Śliwna za przygotowanie trasy i ołtarzy na zakończenie Oktawy 

Bożego Ciała. Druhom i Druhnom z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Śliwna i Dusznik 

3. Zbiórka do puszek przed kościołem „DAR dla Radia Maryja”, który przekażemy będąc na pielgrzymce w 

Częstochowie  za dwa tygodnie. 

4. Bóg zapłać wszystkim, którzy w minioną niedzielę złożyli swój dar na składkę remontową.. Czekamy na 

końcowy projekt nowej instalacji w naszym kościele. 

5. Trwają wakacje dla dzieci i młodzieży. Życzę, by były przeżywane po Bożemu i bezpiecznie. Wyczulam 

rodziców, żeby dopilnowali codziennej modlitwy i Mszy św.  w każdą niedzielę i uroczystości. 

6. W tym tygodniu I piątek, sobota miesiąca. Objazd chorych – w czw. i  piątek od 9.00. Od 17.00 

wystawienie NS. W sobotę Nabożeństwo I sobót miesiąca. Różaniec wynagradzający o 17.30 i Msza św. 

o 18.00. 

7. Msze św. w tygodniu: w pon. o 8.00 w pozostałe dni o 18.00. 

8. Ostatnie nabożeństwa czerwcowe  do czwartku włącznie po Mszy św. 

9. Są  wolne miejsca na jesienną pielgrzymkę na Warmię i Mazury w dniach 19 – 22.09. 

10. Dzisiaj o godz.19.00 rozpoczyna się Wielki Odpust Matki Bożej w Wieleniu Zaobrzańskim, który potrwa 

do 4 lipca. Szczegóły w gablocie. 

11. W piątek 1 lipca o 19.00 w kościele katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych. 

12. Chciałbym zwrócić się do drogich parafian w imieniu swoim, rodziny oraz życzliwych sąsiadów o pomoc 

finansową dla naszego parafianina p. Roberta. Po raz drugi przyszło mu zmierzyć się z chorobą 

nowotworową, i po raz drugi walczy o życie. Jak pozwalały mu siły, pomagał w układaniu kostki na naszym 

cmentarzu. Każdy o sercu wrażliwym i chcący pomóc ,będzie mógł to uczynić w przyszłą niedzielę  po 

Mszach św. z Zebrane środki zostaną przeznaczone na dalsze leczenie onkologiczne – tym razem w 

Warszawie. Info znajduje się na stronie internetowej naszej parafii i w gablocie. Bóg zapłać. 

13. Dziś o 18.30 w Pniewach w parafii św. Wawrzyńca odbędzie się koncert Poznańskich Słowików. Zaprasza 

ks. Proboszcz. 

14. W liturgii w tym tygodniu wspominamy: we wt. – św. Ireneusza Bp ; w śr.. –  św. App. Piotra i Pawła 

uroczystość; 

15. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki 8 zł ; Mały Przewodnik dla dzieci – 5 zł;  Gość Niedzielny – 8 zł; 

Mały Gość dla dzieci – 5 zł. 

16. Dziękuję za posprzątanie kościoła i wszelką okazaną życzliwą i pomoc. Niechaj Pan Bóg błogosławi! 

 


