
 
 

 

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

NA    III NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  

- 22.01.2023 r.  

 

1.  W liturgii kościoła w tym tyg. wspominamy : 

 Dziś  - przeżywamy Niedzielę Słowa Bożego. Szczególnie dziś w 

naszych domach pochylmy się nad Słowem Bożym, Ewangelią.  

 Wtorek – św. Franciszka SALEZEGO ,  biskupa i dr K   

 Środa – Nawrócenie św. Pawła Apostoła – święto  

 Czwartek – świętych Biskupów Tymoteusza i Tytusa   

 Sobota – św. Tomasza z Akwinu , prezb. i dr K  

Jubilatom i solenizantom tego tygodnia składam życzenia obfitości łask 

Bożych na każdy dzień.   

2. Bóg zapłać za ofiarę na ubezpieczenie kościoła -  parafianom : Wanda 

KOZDRAŚ, Bogumiła OGRODNICZAK, Anna i Andrzej DYGA, rodzina 

SZNAJDER, Danuta i Leszek ŚWIDERSCY, Małgorzata i Andrzej 

BIEGALSCY, Krystyna KACZKOWSKA, Agnieszka HABIAK, 

Krystyna SOBCZAK, Agnieszka i Dariusz SOBCZAK, Danuta i 

Włodzimierz GALCZAK, Ewa i Grzegorz GRUSZECCY, Irena POPIEL, 

Stefania BARTUSZ, Adam ZARZYCKI, Rodzina KLEIN, rodzina 

MARKIEWICZ, Bogumiła i Wojciech KLEIN, Barbara i Marek 

  

 

3. W następną niedzielę zbiórka do puszki dla Pani Organistki.  

 

 

4. Wczoraj Dzień Babci, dziś Dzień Dziadka święta okażmy im szczególną 

wdzięczności, serdecznie słowo wdzięczności za wiele dobra i miłości 

jakie od nich otrzymujemy, natomiast zmarłym Dziadkom okażmy 

wdzięczności i miłości przez modlitwę za nim o nagrodę nieba. 

 
 

 

KROSNOWSCY, rodzina POPIEL, Anna i Wojciech DŹUGAŁA, Kazimierz
WOJTANOWSKI.



 

 

5. Składam słowa serdecznej wdzięczności Panu Prezesowi Januszowi 

NAWARA oraz jego zakładowi produkcyjno – usługowemu 

"DREWTRANS" z Celowa , za wykonanie belek oraz desek pod nową 

podłogę do prezbiterium. Obecna jest już w bardzo złym stanie i 

wymiana tej podłogi wpisuje się w prace związane z prezbiterium w naszej 

świątyni.  Jak wiemy w prezbiterium pod obecną podłogą jest wejście do 

podziemi kościoła, zobaczymy jak to wygląda – tam na dole -  jak obecną 

podłogę usuniemy, ale jak będzie możliwość to chcę, aby z nową podłogą 

było zrobione wejście do tych podziemi. To wejście będzie otoczone 

drewnianym płotkiem, po otwarciu którego, będzie można wejść do tych 

podziemi. Z czasem będę chciał, aby tam zamontować światło , na 

ścianach umieścimy duże zdjęcia z opisem historii naszej miejscowości i 

parafii , które będą podświetlone punktowym oświetleniem. Dziękuję 

bardzo Panu Romanowi Borkowskiemu, który swoim ciągnikiem 

pojechał do Celowa po nową podłogę. Dziękuję bardzo Panu 

Prezesowi Romanowi KROSNOWSKIEMU, za użyczenie dużej 

przyczepy do przywiezienia tej podłogi. Deski są długie i do ich 

transportu była niezbędna długa przyczepa.  

 

6. Pan Czesław Zapotoczny, Parafianin z Sadów Górnych,  przygotował 

piękny album naszych miejscowości - Sady Górne i Dolne. Jest to album - 

pamiątka historii naszych miejscowości i parafii. Kto z Państwa , tę 

pozycję chciałby nabyć, proszę po Mszach św. podejść do zakrystii.  

 

 

7. Dobrego , udanego  nowego tygodnia Parafianom i Gościom życzę.  

Szczęść` Boże.  
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