
   OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXIV Niedziela Zwykła  –  12.09.2021 r.  
 

 

1. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynają się kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.. W dniu dzisiejszym 
odbędzie się bardzo ważna uroczystość w Kościele w Polsce - Beatyfikacja Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa 
Tysiąclecia i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Zachęcam do obejrzenia transmisji telewizyjnej z tej uroczystości. Bardzo 
dziękuję wszystkim za ofiary złożone tydzień temu na potrzeby Diecezji oraz za ofiary składane do puszki na rzecz 
migrantów i uchodźców z Afganistanu. Zebrano na ten cel 28,35 zł. Serdecznie dziękuję P. Przemysławowi Wojtczak i firmie 
ELEKTRO-INSTAL za wykonanie koniecznych pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w naszym sanktuarium. 
Dziękuję także P. Józefowi za pomoc w pracach porządkowych w ogrodzie. Bóg zapłać!  

2. O posprzątanie kościoła i obejścia oraz wykoszenie trawy wokół kościoła na następną niedzielę proszę rodziny z Małgowa: 
Wojtczak, Szymańscy, Przygońscy, Pasik.  

3. We wtorek – 14 września przypada Święto Podwyższenia Krzyża, a w sobotę – 18 września Święto św. Stanisława Kostki 
patrona młodzieży. W tym dniu na Mszę św. o g. 17:00 zapraszam młodzież, zwłaszcza przygotowującą się do sakramentu 
bierzmowania.  

4. W piątek na Mszy św. o g. 16:30 będziemy polecać miłosiernemu Bogu naszych drogich zmarłych.  
5. W przyszłą niedzielę będziemy modlić się za wszystkich Ofiarodawców i Dobrodziejów tej parafii, a ofiary składane na tacę 

będą przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie naszej Parafii. Za tydzień przy wyjściu z kościoła będą zbierane ofiary 
na uczelnie katolickie w Polsce.  

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 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. Można też wnosić opłatę na P. Organistę – 50 zł od rodziny; na ten cel wpłaciły 103 rodziny. W minionym tygodniu 
żadna z rodzin mających 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. 

7. Trwa czas, 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: nowy nr Opiekuna już w nowej cenie 3,50 zł, w którym znajdziemy bardzo 
ciekawe artykuły: m. in. o beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia i cudzie beatyfikacyjnym, o Narodowych Rekolekcjach przed 
zawierzeniem Narodu i Kościoła św. Józefowi oraz o uzależnieniu od internetu. 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! 

Ks. Marek Chudzia 
 

ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE  
1. Joanna Barbara Wypych, panna, zam. Grabowa, tutejsza par.  

Jakub Jacek Gośliński, kawaler, zam. Tokary Pierwsze, par. Tokary.         / Zap. 3 /   
                                                                                                                                             


