
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
10 lipca 2022 roku – XV NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

 
1. Dziś o 3 .00 w nocy wyruszyła pielgrzymka do Częstochowy. 

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

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

3. W środę przypada 13-tka Fatimska. O godz.19.30 wystawienie Najśw. Sakramentu z modlitwą różańcową. Po Mszy św. 

procesja światła wokół kościoła. Zapraszam wszystkich czcicieli MB od dzieci po dorosłych. 

4. W naszej parafii z racji wspomnienia NMP Szkaplerznej 16 lipca tj. w sobotę możliwość przyjęcia szkaplerza  podczas 

Mszy św. o godz.18.00. 

5. W przyszłą niedzielę III miesiąca – składka budowlana.  

6. W liturgii wspominamy: we wtorek – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, - w środę – 13-stka Fatimska i wspomnienie 

św. Andrzeja Świerada i Benedykta – pustelników ; w piątek – św. Bonawentury; w sobotę – NMP z Góry Karmel 

7. Dla Roberta - naszego parafianina walczącego z nawrotem choroby nowotworowej parafianie złożyli tydzień temu ofiarę 

w wysokości 4040 zł. W imieniu chorego, rodziny i wolontariuszy składam serdeczne Bóg zapłać. W poniedziałek udaje 

się na leczenie do Warszawy. 

8. We wtorek 19 lipca o 20.00 organizujemy wyjazd do kina do Buku. Tym razem polecamy film pt: „Żywy”. To filmowe 

zaproszenie do odnowienia wiary i spotkania z Żywym Bogiem obecnym w NS. Opowieść o osobach żyjących z daleka 

od P. Boga, aż do chwili, kiedy stanęli przed NS. Zapisy w zakrystii  - bilet zbiorowy 10 zł. 

9. Dziękuję serdecznie Panom za zrobienie ostatniego odcinka chodnika w kierunku śmietnika. W tym tygodniu 

spodziewamy się zakończenia tych prac. Pozostaje miejsce przy samym śmietniku, skąd wywożone są odpady. 

10. Msze św. w tym tygodniu we wtorek, czwartek i piątek o godz. 19:00, a w środę o godz. 20:00.  

11. W tym tygodniu biuro tylko w poniedziałek zaraz po rannej Mszy św. W razie nagłego wezwania do chorego dyżur pełni 

za mnie ks. Proboszcz Robert z Wilczyny / 514-056-410 /. 

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

dzieci – 5 zł. 

13. Dziękuję za posprzątanie kościoła, jednej rodzinie za ufundowanie figury MB Królowej Pokoju z Medjugorie /  stoi przy 

bocznym ołtarzu / i za wszelką okazaną życzliwość i pomoc. Niechaj Pan Bóg błogosławi 

 

 


