O G Ł O S Z E N I A D U S Z PA S T E R S K I E
XI NIEDZIELA ZWYKŁA - 18.06.2017
W dzisiejszą niedzielę:
1. Z racji trzeciej niedzieli miesiąca, w naszej parafii składka remontowo-inwestycyjna.
2. Zapraszamy na procesję eucharystyczną do parafii Św. Józefa o godz. 17:45.
W tym tygodniu:
1. W oktawie Bożego Ciała, serdecznie zapraszamy Drogich Parafian do udziału we Mszy św. z
nieszporami o godz. 18:00. Po Mszy św. procesja eucharystyczna wokół kościoła.
Przez cały miesiąc czerwiec również nabożeństwo czerwcowe po wieczornej Mszy.
Cieszymy się Waszym udziałem, dziewczynkami sypiącymi Chrystusowi Eucharystycznemu
kwiaty i prosimy, byście zaprosili Waszych bliskich, byśmy byli jeszcze liczniejsi.
2. Prosimy panów o niesienie baldachimu:
- w poniedziałek – panów ze Strzeszek,
- we wtorek – panów z Chwałkowa,
- w środę – panów z Kijewa.
3. Msze św. w Oktawie Bożego Ciała w poszczególnych wioskach o godz. 19:30:
- w poniedziałek – w Pętkowie wsi,
- we wtorek – w Pętkowie Doświadczalni,
- w środę – w Chwałkowie.
4. Spotkanie rodziców dzieci i ministrantów wyjeżdżających na wakacje do Chłapowa w
poniedziałek o godz. 19:00 na salce. Obecność obowiązkowa. Będzie można dokonać wpłaty.
5. Koło Radia Maryja przy Kolegiacie zaprasza we wtorek na spotkanie: godz. 16:00 różaniec;
godz. 16:30 Msza i później spotkanie w sali parafialnej Kolegiaty.
6. W czwartek Msza Św. kończąca rok szkolny dla uczniów z Gimnazjum nr 1 o godz. 9:00.
7. Również w czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała. Msza św. w Kolegiacie
o godz. 18:00, po niej procesja do czterech ołtarzy.
8. W piątek Msza Św. na zakończenie roku szkolnego o godz. 8:00 dla LO i Gimn. „Keglik”.
9. Także w piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przeżywać będziemy
w naszej parafii odpust parafialny. Msza Święta o godz. 18:00, której przewodniczyć będzie
ks. Ryszard Siwek, syn naszej parafii obchodzący w tym roku 10-cio lecie kapłaństwa.
Po Mszy procesja ulicami: 17 Września, Ks. Kegla, Wiosny Ludów – zakończenie procesji na
dziedzińcu kościelnym, gdzie zostanie odmówiona litania i akt wynagrodzenia
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Za pobożne i publiczne odmówienie tego aktu można
dostąpić odpustu zupełnego. Serdecznie zapraszamy na nasze parafialne święto. W tym dniu
z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.
W przyszłą niedzielę
1. Po Mszach przed kościołem zbierane będą ofiary na KUL, WT UAM i szkoły katolickie.
Pozostałe ogłoszenia:
1. Spotkanie (ognisko) dla wszystkich grup kl. II kończące drugi rok przygotowania
do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbędzie w poniedziałek 26.06 od godz. 11:40 do
godz. 15:45. Szczegółowe informacje na Facebook - grupa bierzmowani (info. nt. dojazdu).
2. Wyjazd do Nowego ZOO w Poznaniu dla dzieci odbędzie się w poniedziałek 24 lipca
w godzinach od 9:00 do 15:00. Koszt wyjazdu 28 zł. Szczegółowe informacje i formularz
(zgoda na wyjazd) dostępne po Mszach w zakrystii oraz w biurze w ciągu tygodnia.
3. Prosimy aby młodzież bierzmowana z kl. III odebrała zamówione płyty ze zdjęciami.
4. Za wszelkie złożone ofiary na Kościół - serdeczne Bóg zapłać!
5. Przed kościołem można nabyć „Przewodnik Katolicki”, „Gość niedzielny” i „Miłujcie się”.
Jest jeszcze „Mały Przewodnik Katolicki” z niespodzianką na „dzień ojca”.

