
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.8.2019  

1.  Serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Witosława Kardasia, niedawnego 

wikariusza w par. Straszydle, pracującego również kilka lat wcześniej na Białorusi. 

Życzymy Mu wielu darów Ducha Świętego w pracy duszpasterskiej, jaką będzie 

wykonywał w naszej parafii. Was wszystkich proszę także o życzliwe przyjęcie go do 

naszego grona, tak by czuł się z nami, jak w kochającej się rodzinie.  

2.  W związku ze zmianami personalnymi w parafii, w imieniu własnym i nowego Wikariusza 

zwracamy się do Was z prośbą. Za tydzień ofiary w kopertach będziemy chcieli 

przeznaczyć na inwestycje w parafii, a konkretnie na remont pomieszczeń 

mieszkalnych i łazienki dla naszego nowego ks. wikariusza- ks. Witosława. Jak 

zawsze proszę o Waszą życzliwość i pomoc materialną w tym względzie. A jak już 

będziemy po remontach ks. Witosław zaprosi na dobrą kawę.  

3.  W poniedziałek Uroczystość Najświętszej Maryji Panny Częstochowskiej. Msze święte 

o 7.00 i o 18.00. w Grudnej Kępskiej o 17.00. 

4.  Za tydzień w niedzielę Msze święte będą jeszcze w porządku wakacyjnym, czyli nie 

będzie Mszy św. o godz. 16.00, a sobotnia będzie miała charakter niedzielny. Po Sumie i w 

Grudnej Kępskiej zmiana tajemnic różańcowych. 

5.  Bóg zapłać osobom sprzątającym w ubiegłym tygodniu za zrobienie porządku  

w kościele, zakup kwiatów i złożoną ofiarę 320 zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy 

osoby z Głębokiej: Kosińska, Przybyło, Data, Gorczyca, Żebracka, Sepioł, Stanek, Filar, 

Szurkiewicz, Niedziela, Augustyn i Klęba. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św. 

6.  Bardzo dziękuję panu Kościelnemu za pomoc przy zwózce drzewa do kotłowni i obok 

plebanii. 

7.  Przypominamy o dzisiejszej Parafiadzie w parafii Osobnica. Szczegóły na plakacie.  

8.  Parafia Osobnica wraz z naszą parafią organizuje wycieczkę do Lwowa w dniach 20 – 22 

września (piątek – niedziela). W programie m. in. cmentarz Łyczakowski, Opera, Katedra, 

cerkwie i oczywiście czas wolny. Wyjazd planowany jest około godz. 16.00 w piątek – 20 

września, a powrót około 22.00 w niedzielę – 22 września.  

9.  Dzisiaj odpust w par. św. Bartłomieja Apostoła w Dębowcu. Suma o godz. 11.00.  
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