OGŁOSZENIA PARAFIALNE
15 maja 2022 roku - V NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Dzisiaj odpust w naszym dekanacie w parafii Nojewo. Suma o godz. 12.00.
2. Dziś przypada III niedziela miesiąca – składka budowlana .Trwają prace na cmentarzu i przy

zakładaniu nowego ogrodzenia przed plebanią .

3. Jutro 16 maja we wspomnienie św. Andrzeja Boboli, patrona Polski na Mszy św. o godz.18.00 młodzież

naszej parafii przyjmie sakrament bierzmowania z rąk ks. Bpa Jana Glapiaka. Serdecznie zapraszamy
na tę uroczystość, by wypraszać dary Ducha Św. dla kandydatów i ich rodzin. Osoby będące na Mszy
św., a nie związane z bierzmowaniem prosimy, by zajmowały miejsca w bocznej nawie kościoła.
Młodzież wraz z rodzicami, jako dar ołtarza ofiarowała z tej okazji nowe świece ołtarzowe / 8 szt. –
1500 zł /, zrobione na zamówienie, które odtąd będą zapalane podczas liturgii . Bóg zapłać.
4. Nabożeństwa majowe codziennie od pon. – do pt. dla dzieci o 17.00 przy Grocie MB, dla młodzieży i

dorosłych o 20.00 w kościele. Zapraszamy jak najliczniej.
5. W czwartek o 16.00 i w niedzielę o 10.30 spotkanie dla dzieci komunijnych w kościele – pierwsze próby

liturgiczne .
6. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz.10.30 będziemy obchodzić I rocznicę Komunii św. dzieci ,

które w maju ubiegłego roku, po raz pierwszy przyjęły P. Jezusa. Prosimy, by wszystkie dzieci przyszły
w albach. Jeśli ich nie mają, proszę o przybycie w strojach galowych.
7. Gmina Kuślin zaprasza na Dzień otwarty z Kadrą Medyczną z Poznania. Pierwsze spotkanie już jutro

16 maja od 10.30 -18.00 w Urzędzie Gminy w Kuślinie. Szczegóły w gablocie.
8. Zmarła śp. Wanda Świnka l.93 z Zakrzewka. Pogrzeb odbył się w czwartek. Dobry Jezu…..
9. W tygodniu w liturgii: w pon. – św. Andrzeja Boboli, k. i m – patrona Polski
10. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki 8 zł /; Gość Niedzielny i Dobre Nowiny – egzemplarze darmowe.
11. Bardzo dziękuję stałej grupie sprzątającej kościół oraz rodzicom młodzieży bierzmowanej i samej

młodzieży, za pomoc w posprzątaniu kościoła i jego otoczenia. Dziękuję za życzenia, dary serca
kwiaty, upieczone ciasto i modlitwę z okazji urodzin i imienin oraz wszystkim, którzy pomagali w
minionym tygodniu w pracach w kościele, na cmentarzu i na plebanii - Bóg zapłać. Na nowy tydzień
niech dobry Bóg wszystkim błogosławi.

