
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

XI niedziela zwykła -  14 czerwca 2015 roku. 
 

1. Msze św. i biuro parafialne według ustalonego planu.  

 

2. Nabożeństwa czerwcowe w tym tygodniu codziennie oprócz środy o g. 18,30  

a w środę o g. 18,00. 
 

3. Dzisiaj przed kościołem, tradycyjnie w II niedzielę czerwca zbieramy  do puszek ofiary 

na Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologiczny UAM i Szkoły Katolickie.  

 

4. We wtorek we Mszy św. wieczornej uczestniczy Akcja Katolicka. Po Mszy św. 

wspólne spotkanie członków Akcji i Rady Duszpasterskiej, na które serdecznie 

zapraszamy. Gościć będziemy Pana Mateusza Marszała, członka Wspólnoty 

Ewangelizacyjnej. Przez to spotkanie chcemy uczynić naszą parafię jeszcze 

bardziej wspólnotą ewangelizowaną i ewangelizującą.   
 

5.  W środę o godz. 18,30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy a o g. 19,00 

Msza św. w intencji próśb i podziękowań.         
 

6. W czwartek od g. 18,00 Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

 

7. W czwartek spotkanie Róży Rodziców i o g. 19,00 Msza św. w int. ich dzieci. 

 

8. W piątek we Mszy św. wieczornej uczestniczą małżeństwa z domowego kościoła.  
 

9. Liturgia Chrztu św. w przyszłą niedzielę na Mszy św. o g. 14,00.                                

Katecheza dla rodziców i chrzestnych w poniedziałek o g. 18,00. 

 
10.  Także w przyszłą niedzielę zbierać będziemy w starym biurze parafialnym ofiary  

od członków Towarzystwa Przyjaciół naszego Seminarium Duchownego a przed 

kościołem do puszek ofiary na cele misyjne kościoła. 

 

11.  W przyszłą niedzielę XII Pielgrzymka Mężczyzn do Tulec. Szczegółowy program na 

afiszu w gablocie ogłoszeń. Bardzo serdecznie zachęcamy do udziału w tym męskim 

spotkaniu z Matką Bożą.  

 
12.  W przyszłą niedzielę po Mszy św. wieczornej koncert zespołu Gloria Deo  

na zakończenie kolejnego roku działania.    

 

13. Bardzo serdecznie zachęcamy do nabywania kolejnego numeru Przewodnika 

Katolickiego z ciekawymi artykułami, m.in. nie ma pokoju bez sprawiedliwości – 

pielgrzymka papieża Franciszka do Sarajewa; obowiązkowe referendum – zwiększy 

wpływ obywateli na politykę czy pogorszy polskie prawo.   

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu: 

 

+ Jarosław Szczepański  – ul. Bułgarska  l. 82 

+ Stanisław  Górny  -  ul. Modra  l. 66 

+ Franciszek Krajewski  -  ul. Bukowska  l. 95 


