O G Ł O S Z E N I A D U S Z PA S T E R S K I E
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
18.09.2016

W DZISIEJSZĄ NIEDZIELĘ
1. Przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
2. W naszej parafii składka remontowo-inwestycyjna, a po Mszach przed kościołem zbiórka do
skarbony na KUL i WT UAM w Poznaniu, oraz szkoły katolickie.
W TYM TYGODNIU
1. We wtorek będzie w naszej parafii Msza Św. o godz. 16:00 dla chorych i starszych z
udzieleniem sakramentu chorych. Po Mszy zapraszamy na poczęstunek na salkę. Proszę
pomóc naszym chorym i starszym w dotarciu do kościoła.
2. Spotkanie członków Radia Maryja we wtorek w Kolegiacie (godz. 16:00 różaniec, po nim
Msza i spotkanie na sali).
3. Po wakacyjnej przerwie serdecznie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym na pogadanki
religijne w środę o godz. 15:30.
4. Spotkanie dla grupy Dzieci Maryi również w środę o godz. 16:00. Na to spotkanie
zapraszamy dziewczynki jak i chłopców, którzy chcieliby poznać życie Matki Bożej poprzez
modlitwę, pogadankę, śpiew, przedstawienia i wspólną zabawę.
5. Także w środę zapraszamy uczniów III klas Gimnazjum i ich rodziców na Mszę o godz.
18:00. Po Mszy spotkanie.
6. W czwartek po wieczornej Mszy Św. spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej na
probostwie.
7. W piątek podczas Mszy Św. o g. 18:00 modlić się będziemy w intencji czcicieli św. ojca Pio.
Będzie też możliwość przystąpienia do Apostolatu Modlitwy za kapłanów, kleryków i siostry
zakonne z naszej parafii. Szczegóły w czasie Mszy. Gorąco zapraszamy!
W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ
1. Przed kościołem po Mszach zbierać będziemy ofiary dla poszkodowanych w czasie trzęsienia
ziemi we Włoszech.
POZOSTAŁE OGŁOSZENIA
1. Katecheza dla dorosłych pragnących przystąpić do sakramentu bierzmowania co poniedziałek
w salkach parafii kolegiackiej o godz. 20:00.
2. Już dzisiaj informujemy, ze katechezy przedmałżeńskie rozpoczną się w naszej parafii
w niedzielę 9 października o godz. 16:00. Potrwają 6 niedziel. Obejmują dwa wykłady
co niedzielę. Między wykładami Msza Św. o godz. 17:00.
3. Za wszelkie złożone ofiary na kościół, za ofiary w dzisiejszą niedzielę remontowoinwestycyjną, składamy serdeczne podziękowanie. Bóg zapłać!
4. Po Mszy Św. przed kościołem można nabyć Przewodnik Katolicki i Mały Przewodnik dla
dzieci, oraz Gość niedzielny.

