OGŁOSZENIA PARAFIALNE
28 sierpnia 2022 roku – XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Za tydzień o 10.30 Msza św. dziękczynna za żniwa / dożynki parafialne /.Zapraszam możliwie
wszystkich rolników do wspólnego dziękczynienia P. Bogu za tegoroczne plony. Zewnętrznym znakiem
będą symboliczne wieńce, które przyniesiemy do kościoła, by je poświęcić. . Już trzeci rok z rzędu tego
dnia ……
Po południu od godz. 15.00 do 19.00 festyn parafialny, połączony z zakończeniem lata. Można
przynosić fanty do salki parafialnej w godzinach urzędowania biura / lub na plebanię/. Ostateczny
termin dostarczania fantów to środa 31 sierpnia !!! Zebrane ofiary z festynu przeznaczamy na prace
związane z położeniem nowej instalacji elektrycznej w naszym kościele.
Poprosimy Panie, by na tę okazję do kawki upiekły placki.
2. W czwartek przypada 83 rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w modlitwie o pokój oraz za
poległych na różnych frontach.
3. W tym dniu rozpoczyna się Nowy Rok szkolny 2022 / 2023. Msza św. na rozpoczęcie Roku pracy
katechetycznej i dydaktycznej dla dzieci z naszej szkoły w poniedziałek 5 września o godz. 9.00 – kl. I _
i III i 10.00 – kl. IV – VIII.
4. W tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Objazd chorych wg stałego porządku od 9.00 - czw.
wioski, a w pt. Duszniki. Okazja do spowiedzi na rozpoczęcie roku szkolnego codziennie pół godz. przed
Mszami św. W czw. od.17.00 kl. VII i VIII i młodzież starsza ; w pt. od.17.00 dzieci kl. IV – VI. W te dni
wystawienie i adoracja NS. W sobotę o 17.00 po wakacyjnej przerwie zapraszam Matki i Ojców
należących do Żywego różańca na spotkanie formacyjne. O 17.30 różaniec i Nabożeństwo I sobót.
5. Prasa katolicka: Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki / rozważania na nowy miesiąc /.
6. Bóg zapłać złożone ofiary w zeszłą niedzielę na składkę remontową.
7. W liturgii wspominamy: w pon. – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela; w czwartek - bł. Bronisławy; w sobotę
- św. Grzegorza Wielkiego – papieża.
8. Katecheza przedmałżeńska w Pniewach we wrześniu w kościele św. Wawrzyńca. Info w gablocie.
9. Zmarła śp. Teresa Łamaszewska z Dusznik lat 84. Pogrzeb we wtorek o 11.00 .Wieczny odpoczynek ….
10. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. P. Joannie i Jarosławowi Schwarz za prowadzenie strony internetowej
i wsparcie finansowe / utrzymanie domeny to kwota ponad 1000 zł na rok. /.
błogosławionego tygodnia.

Życzę wszystkim

