OGŁOSZENIA PARAFIALNE
13 LISTOPADA 2022 roku – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W tę niedzielę przeżywamy XIV Dzień Modlitw z Kościołem Prześladowanym w tym roku

poświęcony jest pomocy chrześcijanom na Ukrainie. Nasza modlitwa, a także pomoc
materialna jest konkretnym darem miłosierdzia oraz wyrazem solidarności z umęczonym
narodem ukraińskim. Przed kościołami w Polsce zbiórka na ten cel.
2. Składam bardzo serdeczne podziękowanie P. Bogu i Parafianom, którzy czynnie włączyli

się w przygotowanie naszego odpustu ku czci św. Marcina ( dzieciom, młodzieży,
dorosłym) i uświetnili swą tak liczną obecnością, modlitwą, śpiewem tę uroczystość !!!
Chórowi „Halka”, który w tym roku obchodzi 75 lat istnienia. P. Grzegorzowi i
Mirosławowi za upieczenie rogali, Paniom z Caritasu oraz wszystkim parafianom, którzy
uczestniczyli w tej właśnie Mszy św. Bóg zapłać.
3. Dziś o godz. 20.00 sprzed kościoła wyjazd do kina na film o ‘’ Medjugorie ”.
4. W piątek 18 listopada obchodzimy Rocznicę Poświęcenia naszego kościoła. Miało to

miejsce 18 listopada 1913 roku.
5. W sobotę i niedzielę będziemy gościli o. Pawła - Oblata z Poznania, który wygłosi słowo

Boże i będzie, jak co roku rozprowadzał kalendarze misyjne, na Nowy Rok 2023.
6. Za tydzień Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata . To III niedziela miesiąca

- składka budowlana. Spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych na Mszy św. o 10.30. i
przekazanie książeczek dzieciom. Patronalne święto służby liturgicznej. Wszystkich
ministrantów, dziękując za ich posługę zapraszam do salki na ciepłą herbatę i coś
słodkiego o godz.11.00.
7. W poniedziałek składamy wniosek do Urzędu Gminy o dotację na prace związane z nową

instalacją elektryczną w kościele. Według wszelkich znaków i ustaleń w tym dniu firma P.
Łukasza z naszej parafii rozpocznie to przedsięwzięcie . We wtorek natomiast mają
przyjechać malarze, którzy na żądanie konserwatora zabytków pomalują fragmenty ścian.
Po nich ostateczną decyzję podejmą Panie z Poznania, co do koloru, odcieni w
poszczególnych miejscach świątyni. Spodziewamy się już podjęcia decyzji co do
kosztorysu z tej firmy / Kujawsko – pomorskie /, firma druga / z Poznania / poda koszt
na początku grudnia.
8. W kalendarzu liturgicznym przypada:

w czwartek – św. Elżbiety Węgierskiej ; w piątek – bł. Karoliny Kózkówny.
9. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki , Gość Niedzielny z ostatnią płytą CD .
10. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła, obejścia wokół , dekorację na odpust i za dary

kulinarne. Panu Zdzisławowi i Adamowi za wykonane w tym tygodniu prace przy budowie
garażu. Bóg zapłać wszystkim darczyńcom. Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia

