Informacje duszpasterskie
XXIV niedziela zwykła - 13.09.2020
1. Serdecznie dziękuję za pobożne i piękne przygotowanie, przeżycie oraz świętowanie odpustu, ku
czci Maryi w Tajemnicy Narodzenia. Niech Boża łaska, wsparcie Maryi w Jej cudownym wizerunku
Pani Gosprzydowskiej towarzyszą nam na każdym kroku.
2. Rozpoczynamy w Kościele polskim X Tydzień Wychowania, pod hasłem: „Budujmy więzi”. Mając na
uwadze owocny trud wychowania pamiętajmy o słowach św. Jana Pawła II, że „pierwszym miejscem,
gdzie rozpoczyna się proces wychowawczy młodego człowieka jest dom rodzinny”.
3. Bóg zapłać pewnej Rodzinie za ofiarę 1000 zł na ogród Różańcowy.
4. Bóg zapłać Paniom z Koła Gospodyń za przystrojenie bramy przed Kościołem, Krzyża Misyjnego
oraz wykonanie koszy i dekoracji dla ks bpa i o. Misjonarza.
5. Bóg zapłać cukierni Poezja za chlebki misyjne, chleby na oﬁarowanie oraz za dzisiejsze Torciki
urodzinowe dla Matki Bożej, które można nabyć przy domu katechetycznym, z samochodu chłodni.
Myślę że każda rodzina w paraﬁi powinna mieć na stole, podczas odpustowego obiadu – taki Torcik.
Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na Ogród Różańcowy.
6. Bóg zapłać Panu Stanisławowi Ząbkowskiemu za wykonanie szafeczki na relikwie.
7. Bardzo proszę w Kościele mieć założone maseczki, a przy wejściu dezynfekować ręce.
8. W tym tygodniu będziemy przezywali:
w poniedziałek – święto Podwyższenia Krzyża św – Msze o 7.00 i 18.00 a po niej Droga
Krzyżowa na Górę Przemienienia – Gosprzydowską Górę Krzyży;
we wtorek – NMP Bolesnej – Msze sw o 7.00 i 18.00;
w środę – różaniec o 17.30 poprowadzi róża Pani Krystyny Heród;
w piątek – św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży i Polski; również w piątek przypada 49
rocz + ks. Stanisława Kłóska;
w sobotę – przypada 8 rocz. śmierci ks. Edwarda Szczurka, pamiętajmy o nich w naszych
modlitwach.
w niedzielę – składka na pomoc dla Ziemi Świętej,
9. W najbliższą niedzielę spotkanie popielgrzymkowe gr. 8 św. Stanisława BM, które odbędzie się w
paraﬁi Uszew w dniu 20 IX 2020 r. Rozpoczęcie Mszą świętą o godz. 16.00. Po Mszy świętej spotkanie
integracyjne.
10. Pan Sołtys będzie przyjmował III ratę podatku w poniedziałek od 16.00 do 18.00 i we wtorek od
11.00 do 13.00 w OSP.
11. Komisariat Policji w Czchowie informuje i przestrzega przed oszustami podszywającymi się pod
policjanta lub wnuczka, których aktywność w powiecie brzeskim wzrosła. Policja prosi o zachowanie
szczególnej ostrożności i poinformowanie osób starszych, aby nie reagowały na takie telefony lecz
powiadomiły policję dzwoniąc na numer 112. Szczegółowe informacje na ulotkach przy wyjściu z
Kościoła.
12. Bóg zapłać za przygotowanie Kościoła i Ogrodu na dzisiejszą uroczystość, na sobotę proszę
następujące rodziny: Marzec, Jakubczyk, Dyląg, Gierek, Gryz.
13. Jest nowy numer KnU a w nim trzy obszerne artykuły o naszej Paraﬁi oraz Gość Niedzielny - w nim
również artykuły o naszej Parafii.

Intencje Mszy Świętych
14.09.2020 – 20.09.2020
Poniedziałek 14.09.2020
7.00: + Maria /greg/
18.00: + Mieczysław Prus od wnucząt
Wtorek 15.09.2020
7.00: + Maria /greg/
18.00: +Andrzej Zaczyński od Jana Tobiasz zrodz
Środa 16.09.2020
7.00: + Maria /greg/
18.00: Dz-błag w int. Pauliny i Stefana i ich rodziny opiekę MB Gosprzydowskiej
Czwartek 17.09.2020
7.00: + Maria /greg/
Piątek 18.09.2020
7.00: + Maria /greg/
Sobota 19.09.2020
7.00: + Maria /greg/
15.00: Ślub: Justyna Oświęcimka i Tomasz Kuc
Niedziela 20.09.2020
7.00: + Maria /greg/
9.00: +Maria i Józef Smaluch, Janina i Waldemar Banasiak w rocz +; + Józefa i Janiny
11.00: + Henryk Kopeć w 23 rocz +; + Kazimierę Siepierowską w 13 rocz +

