
                                                                                                                                                         

OGŁOSZENIA PARAFIALNE      23 maja 2021 r – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO                             

I KOMUNIA ŚW. DZIECI 

1. Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy obchód Świąt Wielkanocnych. Wczoraj i dzisiaj dzieci 
z naszej parafii po raz pierwszy przyjmują Pana Jezusa do swoich serc. Życzymy im i ich rodzicom stałej i 
głębokiej przyjaźni z NIM, aż do końca życia. Dziękuję rodzicom dzieci z kl. II za  pomoc w sprzątaniu kościoła i 
otoczenia. Bóg zapłać wszystkim, którzy dołożyli jakąkolwiek cegiełkę do tego, by ta uroczystość przebiegła 
pięknie i dostojnie. Wszystkim bardzo dziękuję. 

2. Jest piękną tradycją, że radość I komunii przedłużamy o cały tydzień, który nazywamy „Białym Tygodniem”.  
Zapraszamy codziennie, także w poniedziałek o godz. 17.30 z książeczkami dzieci z rodzicami. Każdego dnia 
będziemy dziękować za Kogoś innego. Grupowe zdjęcie w poniedziałek. 

3.  Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom, którzy zlożyli swój dar na tacę w poprzednią niedzielę / budowlaną/ . 

4. Nabożeństwa majowe w kościele codziennie o 17.30. Czcicieli MB zachęcam do liczniejszego udziału - zwłaszcza 
dzieci i młodzież. Można gromadzić się przy figurach i krzyżach, by i tam chwalić Matkę Bożą.  Na nabożeństwo 
majowe zapraszam do Wymysłowa przy figurze we wtorek o 19.30 ! 

5. W przyszłą niedzielę 30 maja przypada Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.  O 18.00 Msza św. młodzieżowa. 

6. W poniedziałek 31 maja o godz.11.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. z okazji 28 rocznicy święceń 
kapłańskich. Zostali zaproszeni wszyscy moi koledzy ze święceń. Nam kapłanom będzie bardzo miło, jeśli na tę 
modlitwę zechcą przybyć jak najliczniej drodzy parafianie. W imieniu kolegów z  diecezji Kaliskiej i 
Gnieźnieńskiej  i oczywiście naszej Poznańskiej, gdzie pełnimy posługę wśród wiernych – ZAPRASZAMY!!! 

7. Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała .Msza św. godz.10.00. Bezpośrednio po niej procesja przejdzie  ulicą JP II 
do ul. św. Floriana i z powrotem. O pomoc w zabezpieczeniu trasy prosimy Policję i Strażaków. Poproszę 
wiernych o przygotowanie 4 ołtarzy, o wzajemną pomoc sąsiedzką, dziewczynki do sypania kwiatków / oprócz 
dzieci I komunijnych / sztandary, feretrony, baldachim/.  Wszystko dla chwały Bożej.  Zakończenie oktawy w tym 
roku w Zakrzewku.  W kolejnych latach w następnych wioskach. 

8. W środę 26 maja obchodzimy Dzień Matki. Z tej okazji składamy wszystkim Mamusiom błogosławieństwa 
Bożego, opieki Maryi oraz najszczersze życzenia miłości i wdzięczności od dzieci, łaski zdrowia duszy i ciała. 
Na Mszę św. zapraszam w środę o 18.00. 

9. W gablocie jest wywieszone ostrzeżenie z Policji skierowane do osób starszych dotyczące oszustów, którzy na 
różne sposoby usiłują od nich wyłudzić środki materialne. Prosimy seniorów o czujność oraz o ewentualne 
zgłaszanie takich telefonów na Policję. 

10. W piątek o 19.00 w kościele katecheza przed chrztem św. dla rodziców i chrzestnych / chrzty z maja i czerwca /. 

11. W liturgii wspominamy:  - w pon. – Święto NMP Matki Kościoła ; w śr. - św. Filipa Neri – Dzień Matki; w czw. - 
święto Jezusa CH. Najwyższego i Wiecznego Kapłana; w sobotę – św. Urszuli Ledóchowskiej – patronki 
Archidiecezji. 

12. Prasa katolicka : Przewodnik Katolicki ; Gość Niedzielny ; Mały Gość dla dzieci – 6 zł ; 

13. Dziękuję za  okazaną w tym  tygodniu życzliwą pomoc.  Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia. Szczęść 
Boże. 

 


