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1. Dziś po sumie będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo z racji
pierwszej Niedzieli miesiąca.
2. Jutro przypada wspomnienie św. Agaty dziewicy i męczennicy, również jutro Msza
św. wypominkowa - modlić będziemy się za naszych zmarłych polecanych w
wypominkach.
3. We wtorek przypada wspomnienie św. męczenników - Pawła Miki i towarzyszy.
4. W sobotę przypada wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy.
5. W przyszłą Niedzielę przypada Światowy Dzień Chorego.
6. Serdeczne Bóg zapłać składamy młodzieży która wzięła udział w rozbieraniu
szopki i choinek.
7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej - Gościa Niedzielnego
8. Po przeprowadzonych rozmowach z Radą Parafialną uznaliśmy, że są dwie niezbędne
inwestycje do wykonania. Jedna to położenie kostki na cmentarzu, a druga to remont dachu na
kościele. O ile ta pierwsza jest inwestycją dość prostą, tak druga wymaga kosztorysu i zezwolenia
od głównego konserwatora zabytków na wykonanie wszelkich prac remontowych. Podczas kolędy
padały pytania dotyczące konfesjonału i możliwości zastąpienia go nowym, zamykanym. Jest
to możliwe, i tu pojawiają się koszty. Koszt nowego konfesjonału szacowany jest na ok. 15 tys.
zł. Kompleksowy koszt położenia kostki został oszacowany na ok. 45 tys. zł. Całość inwestycji
opiewa na kwotę ok. 60 tys. zł. Parafię nie stać na takie wydatki, nie wspominamy o kasztach
remontu dachu, gdyż nie jest on znany. W tej jednak kwestii będziemy się starać o
dofinansowanie z gminy. Z wymienionymi inwestycjami ruszymy jak tylko uzbieramy środków
pieniężnych na tyle, aby móc bezpiecznie rozpocząć pracę. Wiemy, że nikomu nie jest lekko,
dlatego z Bożą pomocą i wspólnymi siłami uda nam się zrealizować zaplanowane na ten rok
inwestycje. Dlatego w każdą drugą niedzielę miesiąca taca będzie przeznaczona właśnie ten cel.
Mile widziani są sponsorzy. W kancelarii parafialnej można składać ofiary, lub wpłacać na konto
parafialne. Już teraz dziękujemy za okazane serce i wszelką życzliwość oraz zrozumienie i
pomoc.

