OGŁOSZENIA PARAFIALNE
31 PAŹDZIERNIKA 2021 roku – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś Msza św. o 17.00 z udziałem młodzieży. Zapraszam młodzież naszej parafii, a zwłaszcza kandydatów

do bierzmowania
2. Wraz z przejściem z czasu letniego na zimowy Msze św. wieczorne będą o godz.17.00.
3. Jutro Uroczystość Wszystkich Świętych. Msza św. w kościele o 9.00 o 12.00 na cmentarzu.

UWAGA!!! Jeśli będzie padał deszcz Msza św. o 12.00 w kościele!. Odpust zupełny za zmarłych w tym roku
można uzyskać zgodnie z decyzją Stolicy Apostolskiej przez cały listopad !!. Zanieśmy naszym zmarłym w
darze wdzięczności oprócz kwiatów i zniczy wielki dar Mszy św., odpusty, komunie św.
4. We wtorek Dzień Zaduszny -wspomnienie wszystkich zmarłych. Msze św. o 10.00 i 17.00. Modlić się

będziemy szczególnie za zmarłych z ostatniego roku. Wieczorem o 19.00 na cmentarzu różaniec za zmarłych.
Zapraszam serdecznie.
5. Na bocznym ołtarzu są jeszcze kartki na wymienianki jednorazowe. Składać je można w biurze parafialnym i

po każdej Mszy św. do skrzynki na bocznym ołtarzu. Za tych zmarłych modlić się będziemy od 2 listopada.
6. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i I sobota miesiąca. W czwartek i piątek od 9.00 objazd chorych.

O 16.00 wystawienie NS i okazja do sakramentu pokuty : czw. - dla młodzieży; pt. - dla dzieci.
W sobotę o 16.00 zapraszam na comiesięczną katechezę - spotkanie wszystkie Matki i Ojców Różańcowych.
O 16. 30 Różaniec wynagradzający i Nabożeństwo I sobót miesiąca.
7. W sobotę wyjeżdżamy autokarem do kina na film „Fatima”. Miejsc już nie ma. Można się jednak dołączyć i

jechać indywidualnie. Proszę jednak zgłosić się do najpóźniej do środy, żeby zarezerwować tańszy bilet.
8. W kalendarzu liturgicznym: w pon. - Uroczystość Wszystkich Świętych; we wt. - Dzień Zaduszny; w czw. -św.

Karola Boromeusza Bp.
9. Pod chórem prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość dla dzieci; Przewodnik Katolicki - 6 zł. z

rozważaniami; „ Miłujcie się” 6 zł. Księgarnia św. Wojciecha dostarczyła ciekawą broszurę” Modlitwenik za
zmarłych” z wykazem odpustów. Mamy ich 20 szt. w cenie 5 zł. Jest też bardzo dobra książka dla młodzieży
i nie tylko o młodych świętych i błogosławionych „Święta Ekipa ” w cenie promocyjnej 15 zł. Nabywamy je w
zakrystii.
10. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła. Raz jeszcze pragnę podziękować P.Zdzisławowi za ocieplenie dachu

salki parafialnej – za bezinteresowny gest na rzecz parafii. Zapłaciliśmy tylko za materiał 9. 800 zł.
Bóg zapłać jednej rodzinie za ofiarę 500 zł. na remonty oraz Państwu Tarkom za ofiarowane, jak co roku
chryzantemy
do
dekoracji
kościoła.
W najbliższym czasie położymy kostkę przy kościele, w miejsce kamieni tzw.”Kocich łbów”, a także chodnik
prowadzący do biura parafialnego. Dziękuję za dary na proboszczowski stół i za każdy przejaw pomocy.
Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia.
ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA ORGANIZUJE W STYCZNIU 2022 ROKU PIELGRZYMKĘ DO ZIEMI
ŚWIETEJ I MEKSYKU. SZCZEGÓŁY, PROGRAM NA STR. INTERNETOWEJ PARAFII !!!

