
ODPUST KU CZCI NIEPOKALANEGO SERCA NMP  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XII NIEDZIELA ZWYKŁA A – 21.6.2020  

 

1. Dziś Uroczystość odpustowa w naszej parafii ku czci Niepokalanego Serca NMP  

i rocznica I Komunii świętej.  Naszym modlitwom towarzyszy dziś ks. Piotr Gnat – 

odpowiedzialny za Szkołę Nowej Ewangelizacji i za dom TROSKA w Kozłówku.  

2. Serdeczne podziękowania dla rodziców dzieci mających Rocznicę I Komunii Świętej za 

dar ołtarza, który przeznaczyliśmy na renowację dzwonków używanych podczas Mszy świętych.  

3.   Za tydzień ofiary w kopertach przeznaczone będą na ogrzewanie kościoła.  

4. Msze święte na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego będą:  

 We czwartek o godz. 16.00 dla uczniów klas ósmych  

 W piątek o 8.00 dla uczniów przedszkola i klas 1-3 (potem rozdanie świadectw w szkole) 

 W piątek o 9.00 dla uczniów klas 4-7 (potem rozdanie świadectw w szkole) 

Z uwagi na obecną sytuację obecność nie jest obowiązkowa, aczkolwiek zapraszamy do udziału 

w tych Mszach świętych, jako wyraz wdzięczności za cały miniony rok szkolny. Przypominamy 

o nadal istniejących przepisach mówiących o stosowaniu odpowiednich odległości, bądź o 

zakładaniu maseczek, z których zwolnione są oczywiście osoby mające trudności z oddychaniem.  

Nie będzie osobnej spowiedzi dla uczniów szkół podstawowych, dlatego zachęcamy do 

skorzystania z niej w ciągu tego tygodnia – przed Mszami.  

5. Bardzo dziękuję panu Stecowi za piękne uformowanie naszych krzewów rosnących wokół 

kościoła.  

6. We środę Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Najlepsze życzenia dla wszystkich 

solenizantów.  

7. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj w sposób czynny włączyli się w udział  

w przygotowanie i uświetnienie naszego odpustu parafialnego.  

8. ZAPOWIEDZI: Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Łukasz Stawiarz z par. Siedlce 

i Marlena Janiga z par. Harklowa. Zapowiedź I. 

9. Bóg zapłać grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu posprzątała nasz kościół. Grupa  

złożyła ofiarę pieniężną. W tym tygodniu do sprzątania prosimy kolejną grupę z Głębokiej: 

Jasiczek, Kwilosz, Wielopolska, Wszołek, Solarz, Sendra, Knapik, Kulewicz, Litwa, 

Korzeniowska i Stec. Sprzątanie w piątek wieczorem. 

10. W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy prace przy kaplicy cmentarnej. Zostały założone 

drzwi i położone tynki. Obie inwestycje kosztowały w sumie 53 000 zł. Wypłaciliśmy za prace 

po części z zebranych pieniędzy, a po części z pożyczonych, które trzeba będzie w najbliższym 

czasie zwrócić.  

11. Prośba, aby na nowy cmentarz nie wjeżdżać samochodami, bo jest to mimo wszystko 

miejsce uświęcone modlitwą. Jedynie ekipy kamieniarskie mają możliwość swobodnego 

przemieszczania się i osoby, które z racji zdrowotnych nie mogą przejść o własnych siłach.  

 

 

 

 


