O G Ł O S Z E N I A D U S Z PA S T E R S K I E
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 26.06.2016
W dzisiejszą niedzielę:
1. Dzisiaj po Mszach Św. przed kościołem młodzież zaangażowana w ŚDM zbiera ofiary
na wyjazd do Krakowa na spotkanie z papieżem Franciszkiem.
2. Przypominamy, że od dzisiejszej niedzieli do końca sierpnia nie ma Mszy Św. o godz. 14.30.
3. Po każdej Mszy Św. przy głównym wyjściu można podpisać się na liście poparcia dla
ustawy "o prawie do życia dla każdego dziecka i ochronę macierzyństwa" oraz
"o ograniczeniu handlu w niedzielę".
4. XVI spotkanie przygotowujące do ŚDM o 19:30.

W tym tygodniu:
1. Jutro w poniedziałek wyjazd dzieci na wakacje do Kołobrzegu Podczela a dorosłych
na pielgrzymkę szlakiem św. Siostry Faustyny w Roku Miłosierdzia.
2. W poniedziałek 27.06.2016 o godz. 20:00 w naszym kościele odbędzie się spotkanie
dla wszystkich, którzy chcą przyjąć pielgrzymów ŚDM do swoich domów.
Zapraszam na to spotkanie tych, którzy złożyli deklarację przyjęcia pielgrzyma oraz tych,
którzy nie złożyli deklaracji, a chcą przyjąć pielgrzymów ŚDM.
Będziemy gościli w naszym mieście pielgrzymów:
- od 15 do 20.07 - z Madagaskaru,
- od 20 do 23.07 - z Argentyny, Brazylii, USA i Ukrainy.
3. W środę przypada uroczystość św. app. Piotra i Pawła. Msze św. o 7:30 i 18:00. Zbiórka
ofiar w tym dniu przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Świętej.
4. Nabożeństwa czerwcowe do czwartku włącznie po wieczornej Mszy Św.
5. W I piątek miesiąca:
- Spowiedź św. od godz.17:00 (w okresie wakacyjnym),
- Msza św. o godz. 18:00 z Nowenną do Chrystusa Ukrzyżowanego.
6. W sobotę po rannej Mszy św. nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi
oraz odwiedziny chorych z Komunią.

W przyszłą niedzielę:
1. Msza św. w intencji Wspólnoty Różańcowej o godz. 7:30 po niej spotkanie.

Pozostałe ogłoszenia:
1. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej śp. Eugenię
Książkiewicz i Lidię Dembińską. R.I.P.
2. Jak każdego roku 6 lipca do naszej parafii przychodzą pielgrzymi Poznańskiej Pieszej
Pielgrzymki na Jasną Górę. Serdecznie prosimy o zaplanowanie gościny pielgrzymów
w Waszych domach. Przyjście pielgrzymów ogłosi nasz parafialny dzwon.
3. W minioną niedzielę zebraliśmy na cele remontowo-inwestycyjne 3992 zł. Za wszelkie
złożone ofiary na Kościół składam Wam serdeczne Bóg zapłać!
4. Przed kościołem można nabyć „Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik Katolicki”
i „Gość niedzielny”.
5. Rozpoczęły się wakacje letnie dla dzieci i młodzieży. Wszystkim życzymy dobrego
i bezpiecznego wypoczynku.

