OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
30.10.2016r.
W dzisiejszą niedzielę
1. Wspieramy naszą modlitwą i ofiarami kleryków z Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w
Poznaniu. Z tej racji po Mszach Św. zbierane są ofiary do puszek przed kościołem.
2. Ciąg dalszy katechez przedmałżeńskich od godz. 16:00.
3. Modlitwa różańcowa dzisiaj w Pętkowie Doświadczalni o godz. 19:00.

W tym tygodniu
1. We wtorek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele jak w każdą
niedzielę z wyjątkiem Mszy o godz. 14:30.
Procesja parafii średzkich z Kolegiaty na cmentarz wyrusza o godz. 14:00. Po procesji na
cmentarzu zostanie odprawiona Msza św. z kazaniem, podczas której prosimy o podejście jak
najbliżej kaplicy.
2. Informujemy, że od 1 listopada godz. 12:00 do 2 listopada godz. 24:00, we wszystkich
kościołach, można uzyskać odpust zupełny tylko raz i tylko za jednego zmarłego, jeżeli
pobożnie nawiedzi się Dom Boży i zmówi: "Ojcze nasz" i " Wierzę w Boga". Ponadto każdego
dnia od 1 do 8 listopada można dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych za nawiedzenie
cmentarza i zmówienie modlitwy w intencji zmarłych.
3. Modlitwa za zmarłych objętych wymieniankami jednorazowymi w dni powszednie o godz.
17:30 w połączeniu z modlitwą różańcową. Wymienianki jednorazowe można składać jeszcze
do skarbony pod chórem. Wymienianki roczne przyjmowane są w biurze parafialnym.
4. W środę dzień zaduszny. Msze Św. w naszej parafii o godz. 7:30; 9:00; 16:30 i 18:00. Na
cmentarzu Msza o godz. 15:30.
5. Także w środę, w dzień zaduszny, młodzież poprowadzi różaniec w intencji wszystkich
zmarłych Średzian na cmentarzu o godz. 20:00. Można z sobą zabrać małe znicze.
6. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca.
- w I czwartek miesiąca po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.
- w I piątek miesiąca :
- spowiedź św. dla dzieci od godz.16:00. Msza św. o godz. 17:00.
- Msza św. z Nowenną do Chrystusa Ukrzyżowanego i litanią do NSJ o godz. 18:00.
- spowiedź św. dla młodzieży od godz. 19:00. Msza św. młodzieżowa o godz. 19:30.
- w I sobotę miesiąca odwiedzimy chorych z Komunią św. Po rannej Mszy św. nabożeństwo
do Niepokalanego Serca Maryi.
7. W czwartek po wieczornej Mszy młodzież z naszego LO zaprasza na wieczornicę poświęconą
Karolowi Wojtyle w wigilię jego imienin. Bardzo serdecznie zapraszamy! Uczcijmy świętego
papieża Polaka!

W przyszłą niedzielę
1. Msza Św. o godz. 7:30 i po niej spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca naszej parafii.

Pozostałe ogłoszenia
1. W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności śp. Gertrudę Gidelską, Marka Borońca,
Wiesława Twardowskiego i Małgorzatę Olejniczak. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
2. Składamy serdeczne podziękowania za składane ofiary na remont Kościół. Bóg zapłać.
3. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka: „Przewodnik Katolicki”, „Gość niedzielny” i
„Mały Przewodnik Katolicki” dla dzieci.

