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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

19.09.2021r. 

1. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, i każdemu z osobna 
za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu pikniku rodzinnego w 

minioną niedzielę. Dziękuję wszystkim wolontariuszom za 
pomoc, i wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie również 

finansowe. Szczególnie dziękuję Burmistrzowi miasta i gminy 
Stronie Śląskie, Dyrekcji i kierownictwu oraz pracownikom 

kuchni Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej, 
restauracji Puchaczówka z Siennej, Pensjonatowi Dworek 
Galosa, Pensjonatowi Górska Dolina, Gospodarstwu 

Agroturystycznemu „Nad Stawami” z Kletna, Sołectwom Stronie 
– Wieś i Strachocin, Dyrekcji i społeczności, Przedszkola im. 

Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, Piekarni Sobolewski z Lądka 
Zdroju, firmie „Natikom”, CETiK – owi, przedstawicielom policji i 

Straży Miejskiej. Wielkie „Bóg zapłać”. W czasie pikniku 
zebraliśmy 1610zł 84gr. Złożone datki przeznaczymy na pomoc 

św. Mikołajowi. Dziękujemy wszystkim darczyńcom. 
2. W sobotę, 2 października br., w Sanktuarium Matki 

Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie odbędzie się doroczna 
diecezjalna pielgrzymka wspólnot Żywego Różańca. 

Organizujemy pielgrzymkę autokarową. Koszt wyjazdu 
30zł. Zapisy w zakrystii. Prosimy o jak najszybsze 

zapisywanie się na pielgrzymkę. Zachęcamy Róże 
Różańcowe, ale także wszystkich chętnych do udziału  

w pielgrzymce. 

3. Zachęcamy dzieci i młodzież do zostania ministrantem lub 
ministrantką. Pierwsza powakacyjna zbiórka ministrantów razem 

z rodzicami w sobotę, 24 września, o godz. 11:00. 
4. Zachęcamy do udziału w dziecięcej scholi parafialnej. 

Spotkanie dla chętnych dzieci wszystkich klas, chłopców i 
dziewczyn, z nowym prowadzącym w najbliższy czwartek 
23 września o godz. 17:00. Zapraszamy też rodziców. 

5. W środę o godz. 18:00 nowenna do M.B. Nieustającej 
Pomocy. W czwartek od 17:00 do 18:00 – Godzina Święta, czyli 

wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. Zakończenie 
adoracji Koronką do Bożego Miłosierdzia następnie Msza św. W 

tym dniu szczególnie modlimy się za powołanych do służby w 

Kościele i o nowe święte powołania kapłańskie  

i zakonne. Do sakramentu Spowiedzi św. można 
przystąpić codziennie przed Mszą św. Przypominamy że 

w dni powszednie kościół jest otwarty pomiędzy Mszą 
św. poranną i wieczorną. Zapraszamy na chwilę 

modlitwy do kościoła. 

6. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie 
można nabyć różne artykuły, oraz najnowszą prasę 

katolicką, Gościa Niedzielnego, Niedzielę.  

7. Dziękujemy wszystkim za posprzątanie  
i przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. 

8. W minioną niedzielę na potrzeby remontowe w 
naszej parafii, zebraliśmy 2866zł 20gr. 
Serdeczne i wielkie „Bóg zapłać” za złożone ofiary. 

9. Jutro, 20 września /poniedziałek/ od godz. 13:00 w 
przychodni „MEDICUS” odbędą się badania USG 

DOPPLER. Badania są płatne. Szczegóły w przychodni i 
na plakatach. 

 

 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ 
WSZYSTKIM OBECNYM SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy 

wspomnienie: 
- poniedziałek; ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW 

ANDRZEJA KIM PAWŁA CHONG I TOWARZYSZY; 
- wtorek; ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA i 

EWANGELISTY, ŚWIĘTO; 

- czwartek; ŚW.PIO Z PIETRLECINY, KAPŁANA; 
 

W zeszłym tygodniu z naszej wspólnoty 
parafialnej odszedł:  

+STANISŁAW ŚWIERCZYŃSKI 
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie… 

 


