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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
5 lipca 2020 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

1. Dziś przypada pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje i urlopy 
będą okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie 
z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy 
dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że 
każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy 
Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. 

2. Dziś o godzinie 15:00 – nabożeństwo za zmarłych. 
3. Nie zapominajmy o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, 

zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, po-
zostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił 
w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać. 

4. Grupa organizacyjna parafii w Rozniszewie bardzo dziękuje wszystkim dar-
czyńcom za ofiary złożone do puszek w niedzielę 28 czerwca na tablicę pa-
miątkową 100 rocznicy „Cudu nad Wisłą” i urodzin św. Papieża Jana Pawła 
II. Została uzbierana kwota 1530 zł. O kosztach poinformujemy na zakoń-
czenie prac. Za wszystkie datki serdeczne Bóg zapłać. 

5. Osobiście chciałem podziękować wszystkim osobom, które rozumieją trudną 
sytuację, w jakiej znajduje się również nasza Parafia i za złożone przez nie 
ofiary. Wszystkie opłaty nie zostały zmniejszone, a ofiary składane na tacę 
wynoszą 40% ofiar składanych przed rozpoczęciem epidemii (zresztą fre-
kwencja na Mszach też jest niższa). Dlatego też w przyszłą niedzielę ofiary 
składane na tacę przeznaczone będą na cele gospodarcze (rachunki za energię 
elektryczną, wywożenie śmieci z cmentarza, opłaty kurialne i seminaryjne 
i inne). Mile widziane również ofiary na sprzątanie kościoła. 

6. Artystyczne wakacje w Rozniszewie. W dniach 6-7 lipca, tj. w najbliższy 
poniedziałek i we wtorek w szkole w Rozniszewie w godz. 9:00 – 12:00 od-
będą się w ramach projektu „Cztery Pory Roku” bezpłatne zajęcia warszta-
towe dla dzieci i młodzieży z rękodzieła: rzeźbiarskie i z filcowania. Zapra-
szamy uczestników projektu oraz dzieci, które chcą aktywnie i ciekawie spę-
dzić wakacyjny czas. W czasie warsztatów pamiętamy i przestrzegamy zasad 
związanych z wymogami sanitarnymi w związku z sytuacją epidemiczną. 
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