O G Ł O S Z E N I A D U S Z PA S T E R S K I E
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 10.09.2017

W DZISIEJSZĄ NIEDZIELĘ
1. Panie z PZ Caritas będą zbierać ofiary po każdej Mszy Św. dla potrzebujących parafian.
2. Na Mszy o godz. 12:00 modlić się będziemy za pracowników Cukrowni na czas
rozpoczynającej się kampanii cukrowniczej.
3. Powrót pielgrzymów z Biechowa do Środy Wlkp. ok. godz. 20:00.
W TYM TYGODNIU
1. Msza Św. w intencji naszych zmarłych, o których pamiętamy w rocznych wymieniankach
jutro w poniedziałek o godz. 18:00. Wcześniej o godz. 17:30 w ich intencji Różaniec.
2. Spotkanie katechetów również w poniedziałek, po wieczornej Mszy Św.
3. We wtorek spotkanie PZ Caritas na probostwie po wieczornej Mszy.
4. Pielgrzymka chorych do Biechowa we wtorek. Msza w Sanktuarium o godz. 16:00.
5. W środę po wieczornej Mszy Krąg Biblijny. Będzie to stały termin, którego nie będziemy
powtarzali w cotygodniowych ogłoszeniach. Serdecznie zapraszamy pragnących zgłębiać
Słowo Boże.
6. Kolejny Wieczór Maryjny w środę po wieczornej Mszy Św. Tematem spotkania będzie
Maryja w literaturze i sztuce. Będą też niespodzianki muzyczne… Gorąco zapraszamy!!!
7. W piątek spotkanie dla dzieci przedszkolnych na salkach o godz. 15:30 a dla Dzieci Maryi o
godz. 16:00. Zachęcamy do skorzystania z tej formy katechezy, która pomoże dzieciom
kochać Pana Jezusa i Matkę Bożą a także nauczy ich ufnej modlitwy.
8. Rodziców dzieci, które w roku 2018 przystąpią do I Komunii św. w naszej parafii zapraszamy
w piątek na Mszę o godz. 18:00, a po niej spotkanie. Obecność obowiązkowa.
9. Również w piątek o godz. 18:00 Msza Św. zbiorowa.
10. W minionym tygodniu odszedł do wieczności śp. Mieczysław Fludra i Zofia Krupecka.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ
1. Przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
2. W naszej parafii składka remontowo-inwestycyjna.
3. Przed kościołem po Mszach Św. zbiórka ofiar na KUL, WT UAM i szkoły katolickie.
POZOSTAŁE OGŁOSZENIA
1. W minioną sobotę zostało zamontowanych pierwszych pięć nowych ławek. Każdego
miesiąca będziemy się starali wymieniać kolejne.
2. Już dzisiaj informujemy, że katechezy przedmałżeńskie rozpoczną się w naszej parafii w
niedzielę 24 września o godz. 16:00 i potrwają sześć niedziel. O szczegółach poinformujemy
zainteresowanych na pierwszym spotkaniu.
3. W sobotę 30 września organizujemy pielgrzymkę autokarową do Szamotuł, Pniew i Rokitna.
Cena 35 zł, zapisy w biurze parafialnym.
4. Są jeszcze wolne intencje na Msze Św. ranne w tym tygodniu i następnym.
5. Za wszelkie złożone ofiary na kościół, za ofiary na spłatę zadłużenia za remont naszego
kościoła i naprawę zniszczeń po nawałnicy z 11 sierpnia, składamy serdeczne Bóg zapłać!
6. Po Mszy Św. przed kościołem można nabyć Przewodnik Katolicki oraz Mały Przewodnik dla
dzieci i Gość niedzielny.

