
                                                                                                                                                            

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

11 kwietnia 2021  roku - NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

1. Dziś II Niedziela Wielkanocna - Niedziela Miłosierdzia Bożego, a tym samym rozpoczęcie w Kościele 
Tygodnia Miłosierdzia. To patronalne święto Akcji Katolickiej i Caritas . Paniom należącym do Parafialnego 
Koła Caritas ,służącym ofiarnie P. Jezusowi i ludziom  składam  szczere podziękowanie . 

2. 11 kwietnia przypada w naszej parafii Całodzienna Adoracja NS. Po Mszy św. o 10.30 wystawienie NS do 
wieczornej Mszy św. Serdecznie zapraszam  o godz.15.00 do kościoła na Nabożeństwo ku czci 
Miłosierdzia Bożego, a o 17.00 na wspólne trwanie przed P. Jezusem Eucharystycznym. 

3. We wtorek przypada 13 tka Fatimska . O 17.30 Różaniec . Po Mszy św. Nabożeństwo w łączności ze św. 
Józefem. 

4. Od tego tygodnia będzie można zamawiać Msze św. i wymienianki na II półrocze 2021 roku. Wymienianki 
na II półrocze przyjmujemy do końca miesiąca kwietnia / modlitwy za zmarłych od maja do października / 
wg zasady z jesieni ubiegłego roku. Biuro czynne, jak zwykle : wt i czw. po Mszy św, w środę od 10.00 – 
11.00  i dodatkowo we wtorek  od godz. 10.00 do 11.00. 

5. Za tydzień w III sobotę miesiąca czuwanie po Mszy do 20.30 przed Nawiedzeniem MB. Za tydzień w  III 
niedzielę – składka budowlana. Po Mszy św. o 10.30 spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych. 

6. Spotkanie w kościele dla dzieci komunijnych przed I spowiedzią dzielimy na II grupy :we wtorek o 16.30 : 
kl.III a i dzieci ze szkoły w Michorzewie; w środę o 16.30 kl.III b. Jeśli komuś nie odpowiada jeden termin, 
może wybrać drugi. Obecność absolutnie obowiązkowa! 

7. Bóg zapłać wszystkim za złożone ofiary na potrzeby naszego kościoła / szczególne podziękowanie                 
P. Adrianowi i Jego rodzinie / i kilku rodzinom za koperty na daninę diecezjalną. Kto jeszcze chciałby 
dopełnić tego obowiązku, może z kościoła zabrać kopertę i wrzucić do skarbony znajdującej się pod figurą 
św. Józefa. 

8. Chciałbym poinformować parafian, że na naszą prośbę została przyznana dotacja ze Starostwa 
Powiatowego z Szamotuł na renowację witraży w kościele.1 kwietnia wpłynęło na konto parafii 20 tys.zł. 
Raz jeszcze bardzo dziękuję w imieniu parafian i swoim.                                                                                                                      

9. Pod chórem prasa katolicka: Gość Niedzielny 6 zł , Przewodnik Katolicki 6 zł i Dwumiesięcznik „ Miłujcie 

się ” - 6 zł. 

10. Dziękuję za sprzątanie kościoła, okazaną życzliwą pomoc w pracach na rzecz parafii . 

Życzę błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże. 

 

 


