OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
05.11.2017 r.
W dzisiejszą niedzielę
1. Modlimy się w intencji odbudowy pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Poznaniu na placu Mickiewicza.
2. Msza Św. o godz. 7:30 w intencji Wspólnoty Żywego Różańca i po niej spotkanie.
W tym tygodniu
1. Modlitwa za zmarłych objętych wymieniankami jednorazowymi w dni
powszednie o godz. 17:30 w połączeniu z modlitwą różańcową. Wymienianki
jednorazowe można jeszcze składać do skarbony pod chórem. Wymienianki
roczne zgłaszamy w biurze parafialnym.
2. Grupa AA "Nowe Życie" z okazji 27 rocznicy swego powstania zaprasza na Mszę
Św. w środę 8 listopada o godz. 17.00 w kaplicy szpitalnej. O godz. 18.00
uroczysty meeting otwarty w sali Hortexu w Kijewie.
3. Krąg biblijny dla wszystkich w czwartek po wieczornej Mszy Św. a dla młodzieży
w piątek o godz. 19:30.
4. W sobotę święto św. Marcina. Tego dnia swoje imieniny obchodzi nasz ks.
Marcin. Drogiemu Solenizantowi życzmy Bożego błogosławieństwa, dobrego
zdrowia i dużo radości z pełnionej posługi.
5. Tego samego dnia obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Msze Św. w
naszej parafii o godz. 7:30 i 18:00. W Kolegiacie Msza Św. za Ojczyznę o godz.
10:00, po niej przemarsz pod pomnik gen. Dąbrowskiego. Taca przeznaczona jest
na potrzeby Stolicy Świętej.
6. Również w sobotę śpiewanie pieśni patriotycznych na płycie Starego Rynku o
godz. 16:00, a o godz. 18:00 koncert pieśni patriotycznych kapeli średzkich w
Ośrodku Kultury.
W przyszłą niedzielę
1. Obchodzić będziemy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
2. W naszej parafii gościć będziemy kleryków z Arcybiskupiego Seminarium
Duchownego w Poznaniu. Po Mszach będą zbierać ofiary na Seminarium.
Pozostałe ogłoszenia
1. W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności śp. Mirosławę Dominiak.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.
2. Bóg zapłać za złożone ofiary na potrzeby naszej parafii.
3. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka: „Przewodnik Katolicki”, dla dzieci
„Mały Przewodnik Katolicki” i „Gość niedzielny. Kalendarz na 2018 rok do
nabycia w zakrystii w cenie 3 zł.

