
Ogłoszenia Parafialne
Na 33 Niedzielę Zwykłą

14. 11. 2021r.
1. Dziś przeżywamy niedzielę powołaniową. Modlimy się o nowe powołania

kapłańskie i zakonne, a przed kościołem zbiórka do puszek na Arcybisku-
pie Seminarium Duchowne w Poznaniu.  Bóg Zapłać za dar miłosierdzia
wobec potrzebujących pomocy. 

2. Spotkanie kręgu biblijnego w poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej. 
3. Spotkanie parafialnej grupy Caritas w wtorek po wieczornej Mszy Świętej.
4. 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.

5. Spotkanie  dla  dzieci  ze  szkoły  nr  101  jako  przygotowanie  do
I Komunii Świętej w czwartek o godz. 17.00.

6. Spotkanie  grupy  Miłosierdzia  Bożego  w  czwartek  po  wieczornej  Mszy
Świętej. 

7. Spotkanie dla studentów i młodzieży pracującej w czwartek                    o
godz. 20.00.

8. W piątek o godz. 18.00 różaniec, a o godz. 19.00 Msza Święta w intencji
zmarłych polecanych w wymiankach rocznych. 

9. Spotkanie duszpasterstwa młodzieży w piątek o godz. 19.45.
10. Spotkanie  dla  ministrantów młodszych  i  kandydatów  w sobotę  o

godz 10.00.
11. Próba scholii dziecięcej w sobotę o godz. 11.00. 
12. Stowarzyszenie  przyjaciół  i  członków  chóru:  „Armia  św.  Jerzego”

zaprasza w sobotę o godz 17.45 do naszego kościoła na koncert muzyki
organowej  i  kameralnej  na  organy  i  obój  w  wykonaniu  Absolwentów
Poznańskiej Akademii Muzycznej. 

13. W  sobotę  również  od  godz  15.00  do  18.00  w  salce  parafialnej
warsztaty z emisji  głosu prowadzone przez p.  dra hab. Pawła Łuczaka.
Szczegóły na plakacie i u p. organisty. 

14. Za tydzień Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata. O godz. 11.00
przyjęcie kandydatów do grona ministrantów. 

15. Za tydzień  w całej  Polsce  przed kościołem zbiórka  do  puszek na
pomoc uchodźcom i imigrantom szczególnie przebywającym na granicy
polsko – białoruskiej. 

16. 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 modlimy się za naszych zmarłych.

17. Na wymienianki roczne przyjmujemy w biurze parafialnym.
18. Polecamy Przewodnik Katolicki.
19. W  tym  tygodniu  odeszły  do  Pana:  śp.  Gabriela  Mołdoch

w 86 r. życia, zam. Ul. Ognik 12, oraz śp. Teresa Matysiak w 82 r. życia,
zam.  Ul.  Bułgarska  104.  Zmarłe  parafianki  polećmy  Bożemu
Miłosierdziu….Dobry Jezu….

Wszystkim parafianom i gościom życzymy pięknej niedzieli i Bożego
tygodnia.


