O G ŁO S ZENI A D USZ PAS TER SK IE
XII NIEDZIELA ZWYKŁA
25.06.2017

W dzisiejszą niedzielę:
1. Przed kościołem zbiórka ofiar na KUL, WT UAM i szkoły katolickie.

W tym tygodniu:
1. Nabożeństwo czerwcowe codziennie po wieczornej Mszy Św.
2. Spotkanie (ognisko) dla wszystkich grup kl. II kończące drugi rok przygotowania do
sakramentu bierzmowania odbędzie się jutro w poniedziałek w Mącznikach.
Szczegółowe informacje na Facebook - grupa bierzmowani (także info nt. dojazdu).
3. W czwartek uroczystość św. app. Piotra i Pawła. Msze w naszym kościele o godz.
7:30 i 18:00. Tego dnia taca przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
4. Również w czwartek o godz. 16:00 na salkach jest wydawana żywność z
europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym.
5. W sobotę z racji pierwszej soboty miesiąca po rannej Mszy Św. nabożeństwo do
Niepokalanego Serca Maryi. Tego dnia, od godz. 8:30 odwiedzimy też chorych i
starszych Parafian z sakramentami świętymi.

W przyszłą niedzielę
1. XIII Niedziela Zwykła.

Pozostałe ogłoszenia:
1. Zakończyliśmy intensywny okres w liturgii Kościoła. Wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania Bożego Ciała, oktawy i
uroczystości odpustowej NSJ, składam serdeczne podziękowania – Bóg zapłać.
2. Jak każdego roku 6 lipca do naszej parafii przychodzą pielgrzymi Poznańskiej Pieszej
Pielgrzymki na Jasną Górę. Do Kijewa przyjdzie stała grupa osób, a do naszego
kościoła grupa 2 i 15. Bardzo proszę chętnych parafian, pragnących ugościć
pielgrzymów, o przybycie w czwartek 6 lipca na głos włączonych dzwonów
kościelnych.
3. 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.
4. W minioną niedzielę remontową zebraliśmy 4 767 zł. Za wszelkie złożone ofiary
serdeczne Bóg zapłać!
5. Przed kościołem można nabyć „Przewodnik Katolicki” i „Mały Przewodnik
Katolicki”, „Gość niedzielny” i „Miłujcie się”.

