
OGŁOSZENIA na NIEDZIELĘ  13.06.2021 r.
Do wieczności odeszła ŚP. Henryka Karbowiak z ul. Ks. Blizińskiego. Wieczne odpoczywanie...

W ubiegłą niedzielę Rodzina Edmundowa przeprowadziła zbiórkę ofiar na budowę szkoły 
w Chamuka w Zambii. Dzięki zaangażowaniu członków, Sióstr Służebniczek, a także dzieci ze 
Szkolnego Koła Charytatywnego pod opieką pani Magdaleny Lipińskiej i ministrantów, udało się 
zabrać 2 806,71 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i ofiarność. Swoje 
podziękowanie przysłała również siostra Teresa Głuchowska, referentka misyjna ze Starej Wsi. 
Jego treść jest w gablocie i na naszej stronie internetowej. Przypominamy, że dzisiaj podczas 
Mszy o godz. 16.00 nastąpi akt oddania się Maryi nowych członków Rodziny Edmundowej, 
będziemy się też modlić o kanonizację bł. Edmunda, a także w intencji księdza proboszcza w dniu 
jego urodzin. Msza będzie poprzedzona Różańcem Fatimskim o godz. 15.30, a po Mszy i procesji 
wszyscy są zaproszeni na słodki poczęstunek i wspólne świętowanie. Dzisiaj przez całą niedzielę 
modlimy się za wszystkich, którzy troszczą się o naszą parafię, polecamy się opiece Wszystkich 
Świętych a ofiary składamy na parafialny fundusz remontowo – inwestycyjny. Bóg zapłać za 
wszelką życzliwość.

Nabożeństwa czerwcowe ku czci Serca Pana Jezusa odprawiamy w dni powszednie po Mszy 
o godz. 18.00, w niedzielę po Mszy o g. 16.00. W czwartek, który będzie trzecim w miesiącu, po 
Mszy wieczornej zapraszamy także na Nowennę do św. Michała Archanioła.

Rozpoczął się ostatni tydzień przygotowań do Sakramentu Bierzmowania. Młodzież 
zapraszamy na spotkania w środę, czwartek i piątek o godz. 16.00. W piątek będzie to dzień 
spowiedzi, zapraszamy również rodziców i świadków. Rodziców prosimy też o pomoc w sprzątaniu
i dekorowaniu kościoła w piątek o godz. 19.00. Sakramentu Bierzmowania udzieli naszej 
młodzieży biskup Damian Bryl w sobotę o godz. 18.00.

W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy odpust ku czci bł. Michała Kozala. 
Suma odpustowa w Zakrzynie o godz. 12.00. Nie będzie Mszy w Liskowie o godz. 11.30. 
Prosimy o zweryfikowanie zamówionych intencji mszalnych. Sumie odpustowej będzie 
przewodniczył ks. Sebastian Kąkol, wikariusz z Koźminka. 

Już dzisiaj pragniemy ogłosić, że ks. Jacek Bosak nasz wikariusz, został przez Księdza Biskupa 
Damiana obdarzony zaufaniem i powołany na proboszcza parafii Kierzno. Chcemy okazać mu 
wdzięczność za piękną pracę w naszej parafii i pożegnać go uroczyście w ostatnią niedzielę 
czerwca, czyli 27 czerwca podczas Mszy o godz. 11.30. 

W ubiegłą niedzielę zabrakło „Opiekuna”, dowieźliśmy jeszcze kilka egzemplarzy, na okładce jest
nasza liskowska młodzież z klas ósmych, natomiast w środku m.in. o tym, czy księża Biskupi 
zostali wezwani na dywanik do Watykanu. W gazetce „Santi” 6 stron, artykuł o s. Kamili Jadwidze 
Jaworowicz i fotorelacje z Bożego Ciała, majówki w Strzałkowie i wyjazdu do Częstochowy. 

Zachęcamy do zapisywania dzieci pierwszokomunijnych, rocznicowych i opiekunów 
na pielgrzymkę autokarową do Częstochowy, która będzie mieć miejsce w sobotę 26 
czerwca. Koszt od osoby ok. 60 zł (transport plus obiad). Zapisy w zakrystii i w kancelarii.

Bardzo prosimy, aby na cmentarzu składować wieńce i wiązanki w specjalnie do tego 
wygrodzonym miejscu na śmietniku od strony ul ks. Blizińskiego pomiędzy starym 
a nowym cmentarzem. Prosimy tam składać tylko wieńce i wiązanki. Dziękujemy bardzo. 

SZCZĘŚĆ BOŻE wszystkim parafianom i gościom!

Dziękujemy za troskę o nasze kaplice: 

W Krzyżówkach: dziękujemy rodzinom Trawnik Jerzy i Maria, Ukleja Wacław i Wiesława, 
Frontczak Czesław i Elżbieta, Kościelak Anna, prosimy rodziny Mikoś Kazimierz i Krystyna, 
Mikoś Maciej i Agnieszka.

W Zakrzynie: dziękujemy rodzinie Górski Andrzej i Teresa, Górski Grzegorz i Joanna, Adamus 
Stanisław i Anna i prosimy rodziny Janczarek Paweł i Mariola, Napadłek Jarosław i Iwona. 


