
                                               OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

                                    15   stycznia A.D. 2023 – II NIEDZIELA ZWYKŁA 

1. Dziś III niedziela miesiąca. Składka przeznaczona na inwestycje remontowe w parafii. Wszystkim 
bardzo dziękuję za składane ofiary! Na Mszę św. o 10.30 proszę na spotkanie rodziców  dzieci 
komunijnych. Poświęcenie świec dla dzieci z okazji MB Gromnicznej w niedzielę 5 lutego o 10.30. 
Rodziców poprosimy  2 lutego zaraz po Mszy św. wieczornej o 18.30 pomoc w sprzątnięciu dekoracji 
Bożonarodzeniowej.  / od 10.00 /. 

2. Od 18 - 25 stycznia trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Czyńcie dobro; szukajcie 
sprawiedliwości”. 

3. Z okazji przypadającego w najbliższą sobotę Dnia Babci, a w przyszłą niedzielę Dnia Dziadka życzymy 
Wam Drodzy wielu łask Bożych, daru pokoju, zadowolenia i wdzięczności od swoich wnucząt. Msza w 
ich intencji w środę o godz. 8.00.      

4. Za tydzień Niedziela Słowa Bożego, zbiórka do puszek na katolickie Radio Emaus. Na Mszę św. o 
10.30 proszę rodziców dzieci z kl.VII i VIII – kandydatów do bierzmowania 

5. Msze św. w czasie trwania kolędy rano o godz. 8.00 . Ponieważ nie zgłoszono intencji na wiele dni w 
tym miesiącu, będą wpisane intencje pogrzebowe. Biuro parafialne czynne we wtorek , w środę,  
czwartek po rannej Mszy św. 

6. W przyszłą niedzielę w salce parafialnej o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie opłatkowe dla członków 
Żywego różańca 

7. W tym tygodniu odbyły się pogrzeby : w czwartek śp. Adam Staśkowiak ze Śliwna l.26 i w sobotę śp. 

Bernard Kalota l.70  z Zakrzewka. Dobry Jezu…. 

8. Biuro parafialne czynne we wtorek , w środę,  czwartek po rannej Mszy św. 

9. W liturgii wspominamy w tym tygodniu: we wtorek – św. Antoniego op.,; w czwartek św. Józefa 
Sebastiana Pelczara, ; w sobotę św. Agnieszki Dz. i M.  

10. Trwają odwiedziny duszpasterskie. Plan kolędy na najbliższe dni został wywieszony w gablocie. 

11. Bóg zapłać Paniom za posprzątanie kościoła ,Panom : Jackowi i Wiesławowi za wykonane 
bezinteresownie prace malarskie w zakrystii, za każdą życzliwą pomoc i dobroć. Bóg zapłać. Niech 
dobry Bóg wynagrodzi i błogosławi w nadchodzącym tygodniu. 

 

 


