15 września 2019
DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania
i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony
jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej
woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę
inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież,
polskie szkoły i rodziny.
2. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wywiesili 11 września flagi. Tym
zewnętrznym znakiem chcemy wyrazić nasze oczekiwanie na dzień peregrynacji
Obrazu Jasnogórskiego.
3. Od wtorku jako parafia posiadamy piękny obraz Matki Bożej Częstochowskie. Można
go obejrzeć w kaplicy Miłosierdzia. Serdecznie dziękuję osobie, która pomogła go
nabyć.
4. Od dziś rozpoczynają się katechezy dla dorosłych, które prowadzi w każdą niedziele
od godz. 12.00 do godz. 12.15. ks. Bartosz
5. Ks. Bartosz zaprasza na spotkanie „Kręgu biblijnego” w poniedziałek o godz. 19.00.
6. Zapraszam osoby chętne do śpiewania w naszej scholii parafialnej w każdy wtorek
o godz. 18.45.
7. Osoby należące do Grupy św. Marty zapraszam na spotkanie we wtorek po wieczornej
Mszy św. Na to spotkanie zapraszam także te osoby, które chciałyby pomóc
w utrzymaniu porządku w naszej kaplicy.
8. Rodziców z dziećmi zapraszam do naszego „Klubiku” w każdą środę od godz. 10.00
do godz. 12.00.
9. Rodziców dzieci, które przystąpią w maju do I Komunii św. zapraszam na spotkanie
w czwartek o godz. 19.00.
10.W środę 18 września swoje imieniny będzie obchodził Ks. Arcybiskup Metropolita
Poznański, którego polecam Waszej modlitwie. Ks. Arcybiskup tego dnia zaprasza do
wspólnej modlitwy do katedry poznańskiej na godz. 10.00.
11.Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszam na spotkanie w piątek 20
września o godz. 19.00. Na to spotkanie zapraszam również te osoby, które chcą
w tym roku rozpocząć swoje przygotowanie do bierzmowania.
12.Dzieci zapraszam na spotkanie Koła Misyjnego w sobotę o godz. 10.00. Spotkanie
poprowadzi s. Anna.

