O GŁOS ZEN IA DUS ZPAS TERS KIE
XII NIEDZIELA ZWYKŁA - 19.06.2016
W dzisiejszą niedzielę:
1. Z racji trzeciej niedzieli miesiąca, składka w naszym kościele przeznaczona jest na
cele remontowo-inwestycyjne.
2. Przed kościołem zbiórka ofiar na KUL, WT UAM i szkoły katolickie.

W tym tygodniu:
1. Nabożeństwo czerwcowe codziennie po wieczornej Mszy Św.
2. Spotkania kandydatów do bierzmowania:
– kl. II gr. A – 20.06 (poniedziałek) godz. 15:30 (zabrać kartki od spowiedzi)
– kl. II gr. C – 21.06 (wtorek) godz. 17:00 (zabrać kartki od spowiedzi)
3. We wtorek w Kolegiacie Msza Św. dla członków i sympatyków Radia Maryja o godz.
16:30. O godz. 16:00 różaniec.
4. W tym tygodniu koniec roku szkolnego. Zapraszamy Dyrekcje, Nauczycieli,
Wychowawców, Katechetów, Pracowników szkół, wszystkich uczniów oraz
rodziców, aby podziękować Bogu za wszelkie dary otrzymane podczas nauki i pracy.
Msze św. na zakończenie roku szkolnego:
– 23.06 (czwartek) – godz. 9:00 – Gimnazjum nr 1
– 24.06 (piątek) – godz. 8:00 – LO i Gimnazjum Keglik
5. W piątek uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela. Z tej racji nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
6. Również w piątek, nasz ks. Neoprezbiter Robert Łopatka odprawi Mszę Świętą
w Pętkowie przy krzyżu o godz. 19:00.
7. W sobotę wspomnienie NMP Świętogórskiej z Gostynia.
8. W sobotę w Kolegiacie podczas Mszy Świętej o godz. 10:00 pięciu naszych
ministrantów zostanie ustanowionych lektorami.
9. Także w sobotę wyjazd integracyjny naszego PZ Caritas do Zaniemyśla.

W przyszłą niedzielę – 26.06.2016
1. Rozpoczynamy okres wakacyjny - do końca sierpnia nie będzie Mszy Świętej
w naszym kościele o godz. 14:30.
2. Przed kościołem będzie można wesprzeć swoją ofiarą wyjazd naszej młodzieży
na ŚDM do Krakowa.
3. XVI spotkanie ogólne przygotowujące do ŚDM o godz. 19:30.

Pozostałe ogłoszenia:
1. W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności śp. Janusza Mądrego. R.I.P.
2. Jak każdego roku 6 lipca do naszej parafii przychodzą pielgrzymi Poznańskiej Pieszej
Pielgrzymki na Jasną Górę. Do Kijewa przyjdzie gr. 4, a do naszego kościoła grupa 2
i 15. Bardzo proszę parafian o przygotowanie gościny.
3. Za wszelkie złożone dziś ofiary na Kościół, składam serdeczne Bóg zapłać!
4. Przed kościołem można nabyć „Przewodnik Katolicki”, „Gość niedzielny” i „Mały
Przewodnik Katolicki”.

