
Ogłoszenia Parafialne
Na 32 Niedzielę Zwykłą

07. 11. 2021r.

1. Dziś przed kościołem zbiórka do puszek na Caritas. Bóg Zapłać za dar mi-
łosierdzia wobec potrzebujących pomocy. 

2. Spotkanie dla młodzieży z klas VIII przygotowującej się do bierzmowania w
poniedziałek o godz. 17:30 w kościele.

3. Jutro spotkanie dla rodziców dzieci klasy III, które w przyszłym roku mają
przystąpić do I Komunii Świętej. Zapraszamy rodziców na wieczorną Mszę
Św o godz 19.00.  

4. Jutro o godz 19.00 Msza Święta w intencji Wspólnoty Żywego Różańca, a
spotkanie Wspólnoty w środę po wieczornej Mszy Świętej. 

5. W wtorek  9  listopada  będziemy obchodzić  22 rocz  poświęcenia  naszej
świątyni.  Uroczysta  Msza  Święta  o  godz  19.00 w intencji  kapłanów na
czele  z  głównym budowniczym ks.  Prałatem Stefanem, oraz  w intencji
parafian,  przyjaciół  parafii,  dobroczyńców  żywych  i  zmarłych.  Jest  to
również dzień całodziennej adoracji. Zapraszamy na chwilę modlitwy. Plan
adoracji z poszczególnymi grupami jest wywieszony w gablotce. 

6. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.15, a o
godz.  19.00 Msza Święta w intencji  próśb i  podziękowań,  które można
składać do skrzynki przy obrazie Matki Bożej.

7. W czwartek 11 listopada Święto Odzyskania Niepodległości. W tym dniu 
dodatkowa  Msza Święta w intencji Ojczyzny o godz. 10:00. Bezpośrednio
po niej  zapraszamy do udziału  w Koncercie Muzyki  Patriotycznej,  który
zostanie  wykonany przez  nasz Chór  Kameralny Armia  św.  Jerzego oraz
Harcerzy. 

8. Spotkanie dla studentów i młodych po studiach w czwartek o godz. 20.00.
9. Katecheza dla rodziców i rodziców chrzestnych przed chrztem w piątek.

Spotkanie przed wejściem do salek o godz 18.00. 
10. Spotkanie duszpasterstwa młodzieży w piątek o godz 19.45.
11. Spotkanie dla ministrantów seniorów w poniedziałek o godz 19.45, a

dla ministrantów młodszych i kandydatów w sobotę o godz 10.00.
12. Próba scholii dziecięcej w sobotę o godz 11.00. 
13. Za  tydzień  niedziela  powołaniowa,  a  przed  kościołem zbiórka  do

puszek na kleryków Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.
14. Przy  wyjściu  z  kościoła  na  stole  są  wyłożone  karteczki  na

wymienianki. Czytelnie wypisane kartki można wrzucać do skrzynki, która
znajduje za ławkami przy wyjściu z kościoła. Codziennie pół godz. przed
wieczorną mszą na różańcu będziemy modlić się za naszych zmarłych.

15. Na wymienianki roczne przyjmujemy w biurze parafialnym.
16. Polecamy Przewodnik Katolicki.
17. W  tym  tygodniu  odeszli  do  Pana:  śp.  Mieczysław  Brzeszczyński

w 65 r.  życia,  zam. ul.  Ognik 11,  śp.  Maria Gotter w 72 r.  życia,  zam.
Ul.  Grochowska  133,  śp.  Dorota  Grześkowiak  w  92  r.  życia,  zam.
Ul.  Bułgarska  148,  oraz  śp.  Cecylia  Szkudlarz  w  88  r.  życia,  zam.
Ul. Jesienna 30. Zmarłych polećmy Bożemu Miłosierdziu….Dobry Jezu….

Wszystkim parafianom i gościom życzymy pięknej niedzieli i Bożego tygodnia.


