OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 16 października 2016 r.
1. Dzisiaj o godz. 16.20 odbędzie się w naszym kościele Piętnasty Przegląd Chórów Kościelnych
Archidiecezji Poznańskiej. Serdecznie zapraszamy.
2. Za tydzień Światowa Niedziela Misyjna i początek Tygodnia Misyjnego. Zbierana taca
przeznaczona będzie na papieskie dzieła misyjne.
3. W sobotę 22 października przypada wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II. Tego dnia po rannej i
wieczornej Mszy św. modlitwą przy relikwiach Świętego w kaplicy adoracji pragniemy wypraszać
potrzebne łaski.
4.. Nabożeństwa różańcowe każdego dnia o godz. 18.00, z wyjątkiem niedzieli. Różaniec dla dzieci w
poniedziałek, środę i piątek o godz. 17.30
5. We wtorek św. Łukasza Ewangelisty – dzień modlitw za pracowników służby zdrowia.
6. Jednorazowe wymienianki można składać w zakrystii, w biurze oraz do skarbony przy obrazie
Miłosierdzia Bożego. Wymienianki całoroczne przyjmowane będą w biurze parafialnym od listopada.
7. Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. w piątek 21.10.br. o
godz. 19.30 w kościele; spotkanie z dziećmi w sobotę o godz. 10.30
8. W piątek o godz. 15.00 Msza św. za zmarłych polecanych w wymieniankach.
9. W przyszłą niedzielę o godz. 15.30 Msza św. w intencji parafialnej grupy „Caritas” obchodzącej 10lecie istnienia.
10. Spotkania przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania dla uczniów klas II gimnazjalnych we
wtorek o godz. 17.30
Spotkania w domu parafialnym , w sali Jana Pawła II.
11. Katecheza przedmałżeńska w naszej parafii rozpocznie się 14 listopada br. spotkaniem o godz. 19.30
12. Komunikat z 374. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski umieszczony jest w gablocie
ogłoszeń.
13. Do wieczności odszedł śp. Mateusz Żywotko z bloku nr 41 ( lat 29)
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

WIADOMOŚCI AKADEMICKIE

1) Studentów zapraszamy na Mszę św. akademicką w każdą niedzielę o godz. 20.
2) W poniedziałek zapraszamy na spotkanie z cyklu MIŁOŚĆ BEZ CENZURY na godz. 20:00 do kościoła.
Gośćmi będą Magdalena i Wiesław Grabowscy. Temat: "Żyć we dwoje, ale jak? Małżeństwo nie czy tak?".
3) Studentów utalentowanych muzycznie zapraszamy na próbę Zespołu Miłosierdzie we wtorek o godz. 19:00
do sali św. Cecylii.
4) W środę spotkanie DA 25+.

