O GŁOS ZEN IA DUS ZPAS TERS KIE
XV NIEDZIELA ZWYKŁA - 10.07.2016
W dzisiejszą niedzielę:
1. Po Mszach Świętych PZ Caritas zbiera ofiary dla potrzebujących parafian.
2. Przypominamy, że w okresie wakacyjnym nie ma Mszy Św. o godz. 14:30.

W tym tygodniu:
1. W poniedziałek 11.07 święto św. Benedykta - patrona Europy.
2. Również w poniedziałek o godz. 17:30 różaniec i o godz. 18:00 Msza Święta
za zmarłych objętych wymieniankami rocznymi.
3. W środę 13.07 o godz. 18:00 Msza Święta Wspólnoty Nieustającego Różańca w int.
papieża Franciszka, naszej Ojczyzny, modlących się na różańcu i o dobre owoce
Światowych Dni Młodzieży.
4. W piątek 15.07 o godz. 18:00 Msza Święta zbiorowa.

W przyszłą niedzielę:
1. XVI Niedziela Zwykła

Światowe Dni Młodzieży:
1. W poniedziałek 11.07 o godz. 20:00 spotkanie dla rodzin, które przyjmują gości
podczas ŚDM w dekanacie.
2. W tym tygodniu przyjadą do nas goście z Madagaskaru. Pierwsza grupa w piątek
wieczorem, druga w sobotę bardzo wczesnym rankiem.
Brakuje jeszcze kilku noclegów. Proszę, aby rodziny które chcą przyjąć gości
z Madagaskaru zgłosiły się po Mszy Świętej.
3. W sobotę 16.07 o godz. 11:30 wspólna Msza Święta w naszym kościele.
4. W niedzielę 17.07 o godz. 10:30 Msza Święta w kościele św. Józefa, a o godz. 15:00
na Starym Rynku Godzina Miłosierdzia z koronką.
5. Na stronie sdm2016.sroda.wlkp.pl zostanie w tym tygodniu opublikowany
szczegółowy program wszystkich wydarzeń od 16 do 22.07.2016.
Zapraszamy wszystkich do udziału w otwartych punktach programu - niech to będzie
nasze wspólne święto wiary! Proszę też wszystkich o modlitwę w intencji ŚDM.

Pozostałe ogłoszenia:
1. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej
śp. Janusza Cierpiszewskiego. R.I.P.
2. Dziękuję wszystkim Parafianom, którzy przyjęli w gościnę pielgrzymów zdążających
na Jasną Górę.
3. Za wszelkie złożone ofiary na Kościół składam serdeczne Bóg zapłać!
4. Przed kościołem można nabyć „Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik
Katolicki” i „Gość niedzielny”.

Na czas wakacji wszystkim Parafianom i Gościom
życzymy dobrego i bezpiecznego wypoczynku!

