
    O G Ł O S Z E N I A  P A R A F I A L N E  

    Dobrze że jesteś: Bracie, Siostro w Chrystusie Panu.   Bóg zapłać za dar modlitwy. 

1. Przeżywamy II Niedzielę Zwykłą. Niech Bóg będzie uwielbiony w każdej Twojej 
codziennej modlitwie oraz w niedzielnej Mszy świętej.  

2. Zamontowano tabliczki znamionowe w przedsionku pod nowymi neogotyckimi 
konsolami. 

3. Bóg zapłać rodzinie z Jagiennej za wsparcie w opłaceniu podatku rolnego i podatku od 
nieruchomości w kwocie 400 zł. 

4. W piątek Msza św. szkolna o godz. 17.00 z nauką formacyjną i śpiewem uwielbienia. 
5. Od poniedziałku do czwartku intencje wolne. 
6. Zapraszam wszystkie babcie i dziadków z okazji ich święta, w piątek na Mszę Świętą  ze 

specjalnym upominkiem. 
7. Bóg zapłać za wspólne uwielbienie Boga podczas Mszy Św. kolędowych, za przekazane 

ofiary. Skorzystała znaczna część rodzin. Ministranci otrzymali  wsparcie 2.937zł. 
8. Wzorem lat ubiegłych z wdzięczności dla parafian z Waszych ofiar kolędowych  

i wsparcia przekazuję 6.000 zł dla parafii: 
a) 1.000 zł dla dzieci i młodzieży dla LSO 
b) 2.000 zł na 2 tablice marmurowe dla Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, które będą 
zamontowane w kościele 14.02.2021 r. 
c) ponieważ od 5 lat nie posiadaliśmy własnej, dlatego została zakupiona do kancelarii 
parafialnej drukarka za 1.500 zł.  Jeśli w którymś domu rodzice nie posiadają drukarki, a 
ich dziecko czy młodzież będą potrzebowali wydrukować zadania domowe, także i tym 
celom służyć będzie drukarka w kancelarii parafialnej.   
d) 1.500 zł na ramę do obrazu Służebnicy S. M. Edelburgis Kubitzki. 14.02. do parafii po 
raz kolejny przyjadą Siostry z Wrocławia na czele z Siostrą Postulator procesu 
beatyfikacyjnego S.M. Miriam. Trwają prace nad wizerunkiem S. Edelburgis przed 
beatyfikacją, które wykonuje siostra z Wrocławia  (dla Muzeum Archidiecezji 
Wrocławskiej, dla sióstr oraz jeden dla naszej parafii), które zostaną odsłonięte podczas 
Beatyfikacji. Proces na szczeblu diecezjalnym został zamknięty – jak słyszeliśmy podczas 
prelekcji S. Miriam. Także wszystkie komisje w dykasterii Watykańskiej zaopiniowały 
pozytywnie przekazane dokumenty od Sióstr. Módlmy się i prośmy aby beatyfikacja stała 
się w najbliższym czasie radością Kościoła powszechnego w tym także i naszą. Po 
ogłoszeniu sióstr męczennic Błogosławionymi, obraz ten będzie posiadał należyte miejsce 
w świątyni. Podobnie jak epitafium S. Edelburgis. Obyśmy mogli oficjalnie upraszać 
Bożej pomocy przez wstawiennictwo Siostry męczennicy Edelburgis Kubitzki - o co 
módlmy się z całego serca. 

9. Sobotniego sprzątania kościoła nie będzie.  
10. Bóg zapłać dobrodziejom osobom z poza parafii za udostępnienie mikrobusów dla 

naszych parafian -  dzięki czemu 16 lektorów mogło pojechać na 1 dniowy wypoczynek 
do Zieleńca. Bóg zapłać P. Hubertowi i P. Markowi. Bóg zapłać p. Marcinowi z Osieka i 
p. Krzysztofowi z Fałkowic, parafianom z sołectwa Zbica za sobotnią pomoc w aktywnym 
indywidualnym spędzeniu czasu młodego pokolenia. 

11. Intencja do Żywego Różańca i Wspólnoty Szkaplerznej: za tych, którzy stracili pracę, 
źródło utrzymania swojej rodziny; aby wszyscy mieli dostęp do leczenia w szpitalach, 
zwłaszcza Ci, którym odwołano planowane zabiegi; za osoby chore, za służbę medyczną; 
o ustanie wszelkiego zła, które wytworzyła choroba wirusowa. 

12. Życzę błogosławionej niedzieli i opieki Matki Najświętszej.  


