
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  
Dobrze że jesteś – Bracie, Siostro w Chrystusie Panu. Bóg zapłać za dar modlitwy. 

1. Dziś XXX Niedziela zwykła, rozpoczyna się do 30 października Tydzień Misyjny. W tym roku towarzyszy 
mu hasło: «Spotkaliśmy Jezusa więc głosimy». Niech ten ostatni tydzień października stanie się 
szczególnym czasem modlitwy różańcowej za misjonarzy, zwłaszcza pochodzących z naszej diecezji  
i parafii.  Gratulacje dla tych, którzy dla Maryi i Boga i siebie i swej rodziny, przychodzą na różaniec 
św. Dzisiejsza kolekta zgodnie z wykazem kurialnym jest na misje. Bóg zapłać w imieniu misjonarzy. 

2. Dziś o godz. 16:45 wyjazd z parkingu przed kościołem do kina HELIOS w Karolince na film „FATIMA 
– o nadziei jaką potrzebuje człowiek. Koszt biletu 14 zł zapisanych już jest 71 osób. Pojedzie autokar 54 
osobowy + auta prywatne. SALA KINOWA jest pełna, brak miejsc ponieważ dołączą  osoby z innej 
parafii. ( Tematyka: hejt na dzieci.., uważa się je chorymi  psychicznie.., pole bez zboża – ojciec czyni 
wyrzuty dzieciom.., konflikt w małżeństwie, Nadzieja w prawdziwości Objawień i dobroci Bożej ). 

3. Jutro o 18:30 Spotkanie formacyjne dla dzieci I- komunijnych i ich rodziców. 
4. W czwartek 18:30 – 19:30 Kurs dla kantorów i psałterzystów. 
5. W piątek o formacyjne spotkanie dla Bierzmowanych, od 17:30 różaniec i Msza św. o 18:00 
6. W sobotę o 19:00 Nauka przedchrzcielna na plebanii, dla rodziców i chrzestnych.  
7. Za tydzień ostatnia niedziela października, kolektę zbierać będzie Rada Parafialna. Wydatki były 

następujące: media: Internet + telefon + alarm 70 zł,  organista 250zł + 3xkurs 150zł, woda 90zł, energia 
elektryczna 730,65zł, materiały na remont: pędzle zasłony, dozowniki do toalet, wycieraczka, klej, listwy, 
wkręty, obraz, 1.534zł. (otrzymaliśmy od sponsora z około 1.000zł – 40 litrów farb)  + NIGDY NIE  
DO WYCENIENIA DAR PRACY RĄK NASZYCH PARAFIAN,  ZA CO  SKŁADAM SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ), łącznie do 
zapłaty za październik mamy 2.824zł.  

8. Serdecznie dziękujemy w imieniu nas wszystkich parafianom, którzy wczoraj w sobotę skosili trawina 
cmentarzu. Przyjechało wielu mężczyzn a zwłaszcza kobiet z różnych wiosek, pracując dla dobra 
wszystkich parafian. W czwartek prosiłem dyrekcję Ekowodu i dzięki uprzejmości pana kier. Mieczysława, 
w piątek dodatkowo był kolejny 2 już wywóz śmieci. W imieniu parafian prosimy: kiedy duże kontenery są 
pełne aby zabrać do domu małego worka śmieci, nie zostawiać na ziemi, wiatr rozwieje i będzie bałagan. 
Po Uroczystości Wszystkich Świętych w sobotę 6 listopada  –  odbędzie usuwanie pomników.  Dlatego już 
dziś, prosimy Sołtysów o organizację co najmniej 10 mężczyzn do pomocy z każdej wioski do usuwania 
wskazanych pomników i rozparcelowania ziemi.   

9. Bóg zapłać Panu Józefowi i Panu Witoldowi, za codzienną pracę przy remoncie korytarza i poddasza  
w kierunku archiwum. Serdeczne Bóg zapłać za swojskie dary na plebanijny stół i modlitwę, Bóg zapłać p. 
Halinie, p. Grażynie, p. Ewie za dbałość o czystość zakrystii, paniom florystykom Pani Monice, Pani 
Magdalenie, i Pani Katarzynie.   

10. W sobotę do sprzątania o godz. 9:00 prosimy rodziny z Lubnowa, Państwo: Sobik, Vogtman, Sibiński, 
Szymanek, Trela  Haberczuk, Wakan, Krosta, Medelnik, Wdowiński, Zdzimira, Klimas, Majewska. 

11. Proszę i zachęcam, aby za tydzień w poniedziałek Urocz. Wszystkich Świętych na Orszak Wszystkich 
Świętych – znów przebrać dzieci, młodzież także i zaprezentować świętych. Polecam geniusza informatyki  
i Internetu bł. Carlo Acutisa, Prymasa, S. Róży Czackiej i wielu innych , a może z naszych ponad 20 
świętych figur,- podpowiem kto to? – po Mszy św. jak zawsze dla rodziców i uczestników kanapki i ciastko 
na plebanii. 

12. Z tyłu w kościele są przygotowane kartki na wypominki za zmarłych, które można składać w zakrystii.  
Tydzień temu rodzice wygrali z naszymi kandydatami a drużyna Młodzi wojownicy z gminy „Dziadowa  
Kłoda” zwyciężyli z naszymi kandydatami do Bierzmowania. Piłka nożna grą zespołową, ważne, że uczą 
się wspólnych  zwycięstw jak i porażek. Dziękujemy też młodym muzykom za ukazanie tydzień temu 
dorobku muzycznego – koncertu dla św. Jana Pawła II. Jest Nowy Gość Niedzielny.  

13. Wszystkim życzę błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia, bardzo dziękuję za modlitwę w ubiegłym 
tygodniu, kiedy byłem na operacji w Łodzi.  
 


