O G Ł O S ZE N I A D U S ZPA S T E R S K I E
XI NIEDZIELA ZWYKŁA - 12.06.2016
W dzisiejszą niedzielę:
1. Dzisiaj po Mszach Św. przed kościołem PZ Caritas zbiera ofiary na żywność
dla potrzebujących parafian. Wesprzyjmy potrzebujących swoją ofiarą.
W tym tygodniu:
1. Nabożeństwo czerwcowe codziennie po wieczornej Mszy Św.
2. W poniedziałek Msza Św. o godz. 18:00 za zmarłych, których polecamy
Miłosiernemu Bogu w wymieniankach. Wcześniej o godz. 17:30 za nich
modlitwa różańcowa. Można zgłaszać niedawno zmarłych na tę Mszę w biurze.
3. W poniedziałek o godz. 20:00 spotkanie z rodzicami ministrantów.
4. Spotkania dla kandydatów do bierzmowania:
- klasa II gr. B - poniedziałek - 13.06 - godz. 17.00 (zabrać kartki od spow.)
- klasa I z rodzicami - czwartek - 16.06 - godz. 18:00 (zabrać kartki od spow.)
5. Spotkanie Rady Ekonomicznej w czwartek o godz. 19:00 na probostwie.
6. W piątek o godz. 18:00 Msza Św. zbiorowa. Kto chciałby poprosić o modlitwę
w ważnych dla siebie intencjach (nie tylko za zmarłych) może to uczynić w
biurze parafialnym.
7. WŻR organizuje wyjazd do Tulec w najbliższą sobotę. Mogą jechać również
osoby, które nie są we wspólnocie różańcowej. Wyjazd o godz. 9:30 z parkingu
przy „NETTO”, powrót ok. godz. 14:00. Zgłoszenia w biurze parafialnym.
W przyszłą niedzielę – 19.06.2016
1. Trzecia niedziela miesiąca. Ofiary w czasie Mszy przeznaczamy na cele
remontowe naszego kościoła. Jak widać, rozpoczęliśmy renowacje witraży.
2. Zbiórka ofiar przed kościołem na KUL, WT UAM i szkoły katolickie.
Pozostałe ogłoszenia:
1. Są jeszcze wolne miejsca na Pielgrzymkę szlakiem Św. Siostry Faustyny od 27
czerwca do 1 lipca. Zapisy w biurze parafialnym. Spotkanie organizacyjne we
wtorek 14 czerwca o godz. 19:00.
2. Spotkanie dla rodziców dzieci, które wyjeżdżają na parafialne wakacje do
Kołobrzegu – Podczela odbędzie się w czwartek 16 czerwca o godz. 19:00.
3. W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności śp. Jana Ratajczaka. R.I.P.
4. Wczoraj nasz parafianin Sebastian Molski został ustanowiony przez Ks.
Arcybiskupa S. Gądeckiego nadzwyczajnym szafarzem K. Św. Po odbytym
Studium pan Molski będzie dyspozycyjny, aby zanosić Pana Jezusa w Komunii
Św. parafianom, którzy nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Mszy ze względu
na podeszły wiek lub chorobę. W razie potrzeby szafarz może też pomagać
kapłanom w udzielaniu Komunii podczas Eucharystii. Pragnących skorzystać z
posługi nadzwyczajnego szafarza można zgłaszać u kapłanów.
5. Za wszelkie złożone ofiary na Kościół, składam Wam serdeczne Bóg zapłać!
6. Przed kościołem można nabyć „Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik
Katolicki” i „Gość niedzielny”.

