HARMONOGRAM SPOWIEDZI PRZEDŚWIĄTECZNEJ
•
•
•
•

Poniedziałek (21.12.2020)
10.00-12.00, 16.00-18.00, po Mszy św. wieczornej
Wtorek (22.12.2020)
8.00-10.00, 16.00-18.00, po Mszy św. wieczornej
Środa (23,12.2020)
10.00-12.00, 16.00-18.00, po Mszy św. wieczornej
Czwartek (24.12.2020) – WIGILIA
10.00-12.00

WYKONANE INWESTYCJE OD 10 CZERWCA 2019 R.:
• pomalowanie plebanii i wymiana podłogi w kuchni;
• postawienie nowej kuchni na plebani wraz ze sprzętem (zapłaciłem z moich
pieniędzy wypracowanych w szkole);
• wymiana dachu na plebanii;
• wymiana instalacji grzewczej na plebanii;
• wymiana ogrzewania na gazowe w kościele i na plebanii;
• załatanie dachu na kościele w Drutarni;
• postawienie poręczy na chór w kościele w Drutarni;
• wymiana głośników przy kościele w Bruśku;

HARMONOGRAM MSZY ŚWIĘTYCH
ZA MIESZKAŃCÓW PARAFII

• montaż przycisku odcinającego zasilanie na kościele w Bruśku;
• i wiele innych pomniejszych rzeczy typu pomalowanie krzyża misyjnego (za
co rodzicom dzieci pierwszokomunijnych jestem wdzięczny).
• W trakcie realizacji jest montaż przycisku odcinającego zasilanie na kościele
w Drutarni oraz prace projektowe zabezpieczenia przed podmywaniem
kościoła w Bruśku i chodnik dookoła tegoż.

•

Brusiek, ul. Kościelna, Polna, Rzeczna – 2 stycznia 2021 godz. 16.30;

•

Brusiek, ul. Koszęcińska, Przylasek, Bagienna – 3 stycznia 2021 godz. 9.00;

•

Drutarnia, ul. Dolna, Sportowa, Skłodowskiej – 28 grudnia 2020 godz.
18.00;

•

Drutarnia, ul. Szkolna – 29 grudnia godz. 18.00;

•

Drutarnia, ul. 3-go Maja (numery parzyste) – 2 stycznia 2021 godz. 17.30;

•

Drutarnia, ul. Kwiatowa, Kasprowicza, Miłosza, Szymanowskiego, Kuźnicka,
Łowicka – 3 stycznia 2021 godz. 7.30;

•

wykonanie zabezpieczeń wodnych i chodnika przy kościele w Bruśku;

•

Drutarnia, ul. 3-go Maja (numery nieparzyste) – 3 stycznia 2021 godz. 11.00;

•

ocieplenie plebanii;

•

Drutarnia, ul. Popiełuszki, Tetmajera – 4 stycznia 2021 godz. 18.00;

•

montaż baterii fotowoltaicznych na plebanii.

•

Drutarnia, ul. Kołłątaja, Roździeńskiego – 5 stycznia 2021 godz. 18.00;

•

Drutarnia, ul. Koszęcińska – 6 stycznia 2021 godz. 7.30;

Oczywiście wszystkie to cele mogą być zrealizowane tylko dzięki Waszej drodzy
Parafianie i Goście ofiarności, którą doceniam i za którą serdecznie jeszcze raz
dziękuję.

•

Drutarnia, ul. Rzeczna – 6 stycznia 2021 godz. 11.00.

Za wszelkie prace wykonane na rzecz parafii i za ofiary pieniężne bez których
byłoby niemożliwe cokolwiek zrobić serdecznie dziękuję: Bóg zapłać!
INWESTYCJE ZAPLANOWANE NA 2021 R.:

KONTA PARAFIALNE
Ofiary składane w kopertach będą przeznaczone na inwestycje w parafii.

Rachunek bankowy parafii: BS w Koszęcinie
02 8288 0004 5000 0017 6994 0001
Fundusz remontowo inwestycyjny kościoła w Drutarni
04 8288 0004 2000 0017 6994 0003
Fundusz remontowo inwestycyjny kościoła w Bruśku
74 8288 0004 2000 0017 6994 0004

