
OGŁ OS ZE N I A D U S ZPA S T E R S KI E  
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

13.10.2019r. 

 

W DZISIEJSZĄ NIEDZIELĘ 

1. Niedziela Papieska. Po Mszach przed kościołem do nabycia papieskie kremówki oraz 

zbiórka do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia.  

2. Katechezy przedmałżeńskie o godz. 13:30. 

3. Wszystkich, pragnących wesprzeć modlitwą powołanych do życia kapłańskiego i zakonnego 

naszej parafii zapraszamy na Mszę św. o godz. 17:00 a po Mszy na spotkanie przy stole w 

domu parafialnym. 

4. Modlitwa różańcowa w Kijewie i Chwałkowie o godz. 18:30. 

W TYM TYGODNIU 

1. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w naszej parafii: 

  dla wszystkich od poniedziałku do soboty o godz. 17:30, 

  dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o godz.17:00. 

2. W poniedziałek zapraszamy na różaniec w intencji zmarłych, wspominanych w 

wymieniankach rocznych o godz. 17:30 i Msze Św. o godz. 18:00 w ich intencji. 

3. Spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania z grupy białej w poniedziałek o godz. 

18:30, z grupy zielonej we wtorek o godz. 17:30. Spotkania odbywają się w salce 

parafialnej. 

4. Zapraszamy na katechezy dzieci w wieku przedszkolnym we wtorek o godz. 15:30 w salce 

parafialnej. 

5. Spotkanie przyjaciół „Radia Maryja” w Kolegiacie we wtorek. O godz. 17:30 Msza Św., 

później spotkanie w sali. 

6. Również we wtorek, Msza Św. w Nietrzanowie o godz. 18:00 w intencji rodziców i ich 

dzieci, które odeszły zbyt wcześnie. 

7. Msza Św. zbiorowa w piątek o godz. 18:00. W czasie tej Mszy Św. będziemy się także 

modlili za pracowników służby zdrowia z racji święta ich patrona – św. Łukasza. 

8. Duszpasterstwo młodzieży ma swoje spotkanie w piątek o godz. 19:30. 

9. Lektorów zapraszamy na zbiórkę w piątek na godz. 18:45, a ministrantów młodszych w 

sobotę na godz. 17:00. 

10. Dzieci Maryi mają swoje spotkanie w sobotę o godz. 10:00 w salce. 

11. Próba Płomyczków również w sobotę o godz. 11:00. 

12. Wspólnota Wojownicy Maryi zaprasza na spotkanie formacyjne (tylko dla mężczyzn) w 

sobotę w kościele Nawiedzenia NMP na poznańskich Ratajach na godz. 11:00. Spotkanie 

prowadzi ks. Dominik Chmielewski SDB. Szczegóły na plakacie w gablotce. 

W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ 

1. Niedziela misyjna i początek Tygodnia Misyjnego. Z racji trzeciej niedzieli miesiąca, 

składka remontowo-inwestycyjna. 

2. Katechezy przedmałżeńskie o godz. 13:30. 

3. Modlitwa różańcowa w Pętkowie wsi o godz. 18:30. 

POZOSTAŁE OGŁOSZENIA 

1. W minionym tygodniu odszedł do wieczności śp. Mieczysław Jakubowski. R.I.P. 

2. Można jeszcze odnawiać wymienianki roczne w biurze parafialnym.  

3. Za wszelkie złożone ofiary na kościół - serdeczne Bóg zapłać! 

4. Po Mszy Św. przed kościołem można nabyć Przewodnik Katolicki i Gość niedzielny. 
 


