
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 12.08.2018 

 
W dzisiejszą niedzielę: 
1. XIX Niedziela Zwykła. 
2. Taca przeznaczona na KUL, WT UAM i szkoły katolickie. 
3. Przed kościołem PZ Caritas zbiera ofiary dla potrzebujących. 
W tym tygodniu: 
1. W poniedziałek o g. 7:30 Msza Święta od osób modlących się na nieustającym             

różańcu, a wieczorem o g. 18:00 Msza Święta w intencji zmarłych z wymienianek             
rocznych poprzedzona różańcem w ich intencji. 

2. We wtorek wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego. 
3. W środę uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze Święte o g. 7:30, 9:00, 10:30,            

12:00 i 17:00. Podczas każdej Mszy Świętej obrzęd błogosławieństwa ziół i           
kwiatów. W tym dniu zbiórka do puszek na Caritas Archidiecezjalną. 

4. Podczas Dni Powiatu Średzkiego 15 sierpnia o g. 11:45 zostaną złożone kwiaty            
na Starym Rynku pod tablicą pomordowanych Średzian, następnie o g. 12:00           
zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta w Kolegiacie. Po niej nastąpi          
przemarsz na cmentarz. Dalsza część uroczystości odbędzie się w Parku Łazienki. 

5. W piątek wspomnienie św. Jacka, o g. 18:00 Msza Święta zbiorowa. Pamiętajmy            
w tym dniu w modlitwie o solenizancie ks. prob. Jacku Stępczaku. 

6. W sobotę wspomnienie bł. Sancji Szymkowiak. 
W przyszłą niedzielę: 
1. XX Niedziela Zwykła. 
2. Taca remontowo-inwestycyjna. 
3. W niedzielę 19 sierpnia w Środzie Wlkp. odbędzie się Triathlon. Z tego powodu             

zostaną zamknięte następujące ulice: Strzelecka od Zdziechowic, Popiełuszki,        
Dmowskiego, Nekielska do skrętu na Janowo oraz Plażowa. Organizator         
przeprasza za utrudnienia w ruchu i prosi o korzystanie z wytyczonych objazdów. 

Pozostałe ogłoszenia: 
1. PZ Caritas zbiera nowe tornistry i przybory szkolne, które zostaną wysłane do            

polskich dzieci mieszkających w Wilnie. Można je przynosić do Biura          
Parafialnego lub do PZ Caritas. 

2. Z dniem 25 sierpnia kończy posługę duszpasterską w naszej parafii ks. Marcin            
Nowak. Wszystkich, którzy pragną podziękować ks. Marcinowi i pomodlić się w           
jego intencji zapraszamy na Mszę Świętą w poniedziałek 20 sierpnia o g. 18:00. 

3. Odpust Narodzenia NMP w Tulcach odbędzie się od 25 sierpnia do 2 września br.              
W środę 29 sierpnia Msza Święta z udziałem dekanatu średzkiego o g. 10:00 oraz              
z udziałem Wspólnot Różańcowych o g. 19:00. 

4. Parafialne dziękczynienie za żniwa - dożynki odbędą się w niedzielę 2 września o             
g. 12:00. 

5. Przypominamy, że w niedziele w sierpniu nie ma Mszy Świętej o g. 15:30. 
6. Za wszelkie złożone ofiary na Kościół składamy serdeczne  Bóg zapłać! 
7. Przed kościołem można nabyć „Przewodnik Katolicki” i „Gość niedzielny”. 
8. W minionym tygodniu odeszli do Pana: śp. Władysława Wojtuś i Róża Dyc.            

R.I.P. 



 
Wszystkim przebywającym na urlopach i wakacjach  

życzymy dobrego i bezpiecznego wypoczynku! 


