
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
                            31 lipca 2022 roku – XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

   

1. 1 sierpnia od godz. 12..00 do 2 sierpnia do godz. 24.00  można uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli /  
kościół MB Anielskiej w Asyżu /. Warunkiem jego uzyskania jest pobożne nawiedzenie kościoła 
parafialnego z równoczesnym odmówieniem modlitwy „Ojcze nasz” oraz „ Wierzę w Boga”.  Odpust ten 
można uzyskać dla siebie lub dla osoby zmarłej. 

2. Rozpoczyna się miesiąc sierpień. Od wielu lat jest ogłaszany przez Ks. Biskupów w Polsce miesiącem 
trzeźwości. Nasi Pasterze zachęcają, by mocno ograniczyć spożywanie alkoholu, a najlepiej przez cały 
miesiąc zachować abstynencję. Nie częstujmy alkoholem w tym miesiącu i nie dajmy się na niego 
namówić tym, którzy nas do tego nakłaniają. Uczyńmy z tego miłą Bogu ofiarę w intencji Kościoła, 
Ojczyzny, a zwłaszcza osób uzależnionych i ich rodzin, o łaskę pokonania tego strasznego nałogu. 

3. W środę ok.godz.19.00 będziemy gościć pielgrzymów ze Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki zdążających 
na Jasną Górę. Grupa liczy około 60 osób. Chciałbym w imieniu parafii, jak i swoim uprzejmie zapytać i 
poprosić o możliwość przyjęcia i ugoszczenia strudzonych pątników. Po Mszach św. w zakrystii można 
zdeklarować, ile osób chcielibyśmy zaprosić. Bardzo dziękuję  wszystkim, którzy zechcą uczynić ten 
ewangeliczny gest miłosierdzia. Dobry Bóg z pewnością wynagrodzi wszystkim za okazane dobro.  

W czwartek rano o 7.00. Msza św., śniadanie i pożegnanie pielgrzymów. 

4. Trwają wakacje dla dzieci i młodzieży. Życzę, by były przeżywane po Bożemu i bezpiecznie. Proszę 
rodziców, żeby dopilnowali codziennej modlitwy, Mszy św. w każdą niedzielę i uroczystości 

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Chorych odwiedzimy w czw. i pt. od 9.00. 
Okazja do sakramentu pokuty od 17.00. W sobotę modlitwa różańcowa o 17.30 i Nabożeństwo I sobót 
miesiąca, Msza św. wynagradzająca Najśw. Sercu Maryi, na którą serdecznie zapraszam. 

6. W przyszłą niedzielę 7 sierpnia o godz. 11.30 Msza św. odpustowa  ku czci św. Wawrzyńca w Pniewach. 

7. Z racji wspomnienia św. Krzysztofa wsparcie dla misjonarzy wysłaliśmy na konto „ Miva Polska ” 1000 
zł. Bóg zapłać za składane ofiary podczas poświęcenia pojazdów. 

8. W czwartek na cmentarzu została zamontowana tablica z regulaminem cmentarza. Bardzo proszę się 
zapoznać z jego treścią – m. in. od dziś nie będzie możliwości wjazdu samochodami w celu montażu 
pomników; osoby, które zamontowały ławki pomiędzy pomnikami, poproszę o zdemontowanie ich we 
własnym zakresie, nie wprowadzamy rowerów, a tym bardziej nie wchodzimy tam ze zwierzętami. 
Dbajmy w najwyższym stopniu o godne uszanowanie naszych bliskich, poprzez szacunek do tego 
miejsca. Koszt tablicy wyniósł 800 zł. 

9. W liturgii wspominamy: w pon. -  św. Alfonsa Marii Liguoriego bp i dk; w czw. – św. Jana Marię Vianey`a 
– patrona proboszczów ; w sob. – święto Przemienienia Pańskiego. 

10. Prasa katolicka; Gość Niedzielny ; Przewodnik Katolicki z rozważaniami na nowy miesiąc ; Mały Gość i 
Mały Przewodnik dla dzieci. 

11. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Jednej rodzinie za dar na potrzeby cmentarza 1000 zł. Porządkujemy 
otoczenie wokół kościoła przy ul kościelnej. Panu Stefanowi Szymaszykowi z Sędzin bardzo dziękujemy 
za użyczenie sprzętu. Dziękuję za pomoc w wywożeniu urobku gospodarzom, którzy już w piątek służyli 
sercem, sprzętem / P. Pawłowi H; Tadeuszowi i Ryszardowi K. i Jerzemu G. Chciałbym poprosić jeszcze 
innych rolników z ciągnikiem i przyczepami o pomoc jutro od 8.30. Im nas będzie więcej, tym szybciej 
skończymy. Życzę błogosławionego wypoczynku udającym się na wakacje, wszystkim dobrego nowego 
tygodnia. 

     


