OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XVII Niedziela Zwykła – 25.07.2021 r.
1. W dzisiejszą niedzielę przypada liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa – patrona wszystkich podróżujących. Z tej okazji
modlimy się za podróżujących, szczególnie kierowców, a po Mszach św. tradycyjnie odbędzie się błogosławieństwo
i obrzęd poświęcenia pojazdów, a każdy kierowca na pamiątkę otrzyma obrazek z wizerunkiem św. Krzysztofa. Ofiary
składane przy tej okazji są przeznaczone na zakup pojazdów dla polskich misjonarzy. Bardzo dziękuję wszystkim za ofiary
złożone tydzień temu na inwestycje, utrzymanie i funkcjonowanie naszej parafii.. Zebrano 325,50 zł. Bóg zapłać!.
Serdecznie dziękuję Panu Mariuszowi Kuźnik za ofiarowanie drewna na nową gablotę ogłoszeń i rodzinie Zaremba za
zorganizowanie wykonania i montaż gabloty. Dziękuję również 1. Rodzinie za pomoc w legalizacji gaśnic w kościele,
których ostatni przegląd miał miejsce w 2014 roku.. Dziś Msze św. w naszym kościele są sprawowane w zmienionym
porządku: o g. 8:00, 9:00 i 10:30. Nie ma Mszy św. o g. 12:00.
2. W piątek na Mszy św. o g. 16:30 będziemy polecać miłosiernemu Bogu naszych drogich zmarłych..
3. W przyszłą niedzielę – w odpowiedzi na apel przewodniczącego KEP – przy wyjściu z kościoła odbędzie się zbiórka ofiar
do puszki na pomoc poszkodowanym na skutek wichury i nawałnic. W tym dniu przypada Rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego. W następną niedzielę ofiary składane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Diecezji. W tym dniu
Msze św. w naszym kościele będą sprawowane w zwykłym porządku: o g. 9:00, 11:00 i 12:00. Za tydzień po Mszy św.
o g. 9:00 odbędzie się zebranie Rady Parafialnej.
4. W tym roku ponownie wyrusza z Liskowa grupa bursztynowa Pieszej Pielgrzymki Kaliskiej na Jasną Górę. Można się już
zapisywać. Szczegóły na plakacie w gablocie.
5. 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 108 rodzin. Informuję, że od 28 lutego bardzo wzrosły opłaty za śmieci cmentarne.. Można też wnosić
opłatę na P. Organistę – 50 zł od rodziny; na ten cel wpłaciły 103 rodziny. W minionym tygodniu żadna rodzina mająca
zaległości nie złożyła powyższych opłat. 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.
6. Rozpoczął się czas letni, 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!.
7. 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.
8. Prasa katolicka jest do nabycia w zakrystii: aktualny nr Opiekuna (2,50 zł), w którym znajdziemy bardzo ciekawe artykuły:
o ojcu papieża Benedykta XVI, o św. Brygidzie, patronce Europy, o bł. Edmundzie Bojanowskim i o znaczeniu wiary w Boga
w życiu polskich piłkarzy oraz o tym, jak radzić sobie z konfliktami małżeńskimi. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.
9. Wszystkim Parafianom i miłym Gościom oraz Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia życzę dużo zdrowia i błog. Bożego,
a także udanego i spokojnego odpoczynku wakacyjnego i urlopowego oraz opieki Maryi Niepokalanej – Szczęść Boże!
Ks. Marek Chudzia

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
1. Monika Małgorzata Urbaniak, z d. Drygielska, zw. cywilnie, zam. Lisków,
Jakub Szymon Urbaniak, zw. cywilnie, zam. Małgów, tutejsza par.

/ Zap. 3 /

2. Patrycja Weronika Nowicka, panna, zam. Lisków,
Mariusz Piotr Kubisiak, kawaler, zam. Grabowa, tutejsza par.
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