
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
17 lipca 2022 roku – XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
 

1. Dziś III miesiąca – składka budowlana. Z radością i satysfakcją chciałbym powiadomić parafian, że na 

cmentarzu zakończyliśmy prace związane z położeniem kostki w alejkach między kwaterami, chodnik 

prowadzący do śmietnika i miejsce przy samym śmietniku. W tym miejscu słowa uznania i serdecznego 

podziękowania kieruję do tych, którzy bardzo ofiarnie przez miniony czas pracowali i wspierali nasze 

zmagania. Panom Romanowi, Markowi, Bernardowi, Robertowi i innym pomocnikom. Wielką pomocą 

oraz użyczeniem sprzętu i materiału służyli Panowie: Adrian W., Jerzy G., Eugeniusz P., Stefan Sz., 

Krystian B., Janusz W. Dziękujemy za pomoc finansową naszemu Bankowi Spółdzielczemu. Niech Pan 

Bóg wynagrodzi i błogosławi wszystkim. Proszę przy okazji pamiętać o segregowaniu śmieci. Za 

niedługo pojawi się regulamin cmentarza. 

2. 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. 

3. W następną  sobotę i niedzielę, po każdej Mszy św. będziemy błogosławić kierowców i święcić pojazdy 

mechaniczne. Każdy kierowca otrzyma pamiątkę. MIVA – POLSKA pod patronatem Episkopatu Polski i 

P. Krzysztofa Hołowczyca za każdą nabytą pamiątkę wysyła zebrane ofiary na pomoc misjonarzom, w 

celu zakupienia pojazdów służących im do pracy misyjnej. Specjalny list o tej akcji za tydzień. 

4. 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. 

5. W liturgii wspominamy: w piątek – św. Marii Magdaleny; w sobotę – św. Brygidy. 

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

Mały Gość dla dzieci – 5 zł. 

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

 

 


