
   OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XI Niedziela Zwykła  –  13.06.2021 r.  
 

 

1. Dziś przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiarę do puszki na uczelnie katolickie. Bardzo dziękuję za ofiary złożone tydzień 
temu na potrzeby Diecezji. Bóg zapłać! Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Parafianom za liczny i pobożny udział           
w Oktawie Bożego Ciała i procesjach Eucharystycznych, całej asyście, służbie liturgicznej, szczególnie ministrantowi 
Kamilowi, osobom niosącym feretrony, baldachim i krzyż, dziewczynkom sypiącym kwiaty oraz druhom strażakom. Dziękuję 
również 1. Rodzinie za ofiarowanie oleju do świec ołtarzowych.. Trwają nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, które przez cały miesiąc w niedziele i święta będą odprawiane po Mszy św. o g. 9:00, a w dni 
powszednie po Mszy św. wieczornej.  

2. O posprzątanie kościoła i obejścia na następną niedzielę proszę rodziny: Wiczewska, Napadłek, Sibiński, Grygielski.. 
3. W piątek na Mszy św. o g. 17:00 będziemy polecać miłosiernemu Bogu naszych drogich zmarłych.  
4. W przyszłą niedzielę będziemy modlić się za Dobrodziejów tej parafii, a ofiary składane na tacę będą przeznaczone na 

inwestycje, utrzymanie i funkcjonowanie naszej parafii.. Za tydzień po Mszy św. o g. 9:00 zebranie Rady Parafialnej. 
5. W niedzielę 27 czerwca o g. 17:00 planowana jest tradycyjna Msza św. na cmentarzu w int. naszych zmarłych.. Przed Mszą 

św. odbędą się wypominki za zmarłych, których z powodu pandemii zabrakło 1. Listopada na naszym cmentarzu.               
W związku z tym na kartkach proszę wypisać imiona i nazwiska swoich zmarłych i w kopertach z dobrowolną ofiarą  
składać do skarbony za ławkami. 

6. Bardzo proszę rodziny, które mają zaległości o złożenie opłaty w kwocie 30 zł na ubezpieczenie parafii. Do tej pory na ten 
cel wpłaciły tylko 84 rodziny!. Opłatę w ciągu najbliższych tygodni proszę składać w kopercie z podaniem nazwiska i adresu 
rodziny. Opłatę za wywóz śmieci z cmentarza w kwocie – 70 zł od rodziny proszę również składać w kopercie. Do tej pory 
na ten cel wpłaciło 106 rodzin. Informuję, że od 28 lutego bardzo wzrosły opłaty za śmieci cmentarne.. W minionym 
tygodniu powyższych opłat nie złożyła żadna z zalegających rodzin. Bardzo dziękuję tym rodzinom, które już dokonały 
wpłat. „Bóg zapłać”! Lista rodzin, które wniosły opłaty jest aktualizowana na tablicy ogłoszeń, a pozostałe rodziny, które 
jeszcze tego nie uczyniły, bardzo proszę o nadrobienie zaległości i dokonanie powyższych wpłat w najbliższym czasie. 

7. Rozpoczyna się czas wiosenny, w którym wiele osób planuje postawienie nowego albo renowację starego nagrobka na 
cmentarzu. Bardzo proszę, by zamiar przeprowadzenia takich prac przez firmy kamieniarskie wcześniej zgłaszać w biurze 
parafialnym i po otrzymaniu pisemnej zgody zarządcy cmentarza ustalić z firmą wykonanie prac. Tradycyjnie przy tej okazji 
składa się ofiarę na utrzymanie cmentarza. Bardzo proszę samowolnie nie zlecać ani wykonywać prac kamieniarskich. 
Proszę też osoby udające się na cmentarz o zachowanie porządku i składanie do pojemników tylko śmieci cmentarnych!.  

8. Biuro parafialne czynne w tygodniu pół godz. po ostatniej Mszy św. W nagłych sprawach, jak pogrzeb, czy wezwanie do 
chorego, proszę dzwonić. Numer telefonu (668433391) znajduje się na tablicy ogłoszeń i parafialnej stronie internetowej. 

9. Prasa katolicka jest do nabycia w zakrystii: aktualny nr Opiekuna (2,50 zł) i nowy Gość Niedzielny (6 zł). W Opiekunie               
znajdziemy bardzo ciekawe artykuły: o znanym duszpasterzu akademickim ks. Orzechu oraz rozmowy z autorami 2 książek 
o św. Józefie; jeden z nich w wieku 40 lat przeżył nawrócenie przez Serce Józefa. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. 

10. Wszystkim Parafianom i miłym Gościom oraz Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia życzę dużo zdrowia i błog. Bożego 
oraz opieki Maryi Niepokalanej  – Szczęść Boże! 
 
                           ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE  
 

1. Weronika Krych, panna, zam. Gruszkowiec,  
           Daniel Pyrek, kawaler, zam. Rutkowice, tutejsza par.                     / Zap. 2 /  
 

2. Paulina Maciejewska, panna, zam. Lubień,  
           Marek Albert Lisiecki, kawaler, zam. Małgów, tutejsza par.          / Zap. 2 / 

                                                                                                                                                                           Ks. Marek Chudzia                                                                                                           


