27 października 2019
TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Zapraszamy do udziału w ostatnich w tym roku nabożeństwach różańcowych dla
dzieci od poniedziałku do środy o godz. 17.00 a dla dorosłych po wieczornej Mszy św.
od poniedziałku do czwartku. W niedzielę o godz. 17.30.
2. Prosimy o wypisywanie imion zmarłych na kartach wypominkowych, które można
zabrać, wychodząc ze świątyni.
3. Ks. Bartosz zaprasza na spotkanie kręgu biblijnego w poniedziałek o godz. 19.00.
4. Zapraszam w środę na spotkanie „ Klubu malucha”. Na spotkaniu będziemy gościć
panią psycholog Jolantę Prais, która poprowadzi wykład na temat” Relacje : rodzice –
dziadkowie w wychowaniu dziecka. Stawianie granic i o komunikacji.
5. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania odbędzie się w przyszły
czwartek czyli 7 listopada. Będzie to ostatni w tym roku termin umożliwiający
zapisanie się na przygotowanie do przyjęcia sakramentu.
6. W piątek będziemy przeżywać uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte jak
w każdą niedzielę z wyjątkiem Mszy św. o godz. 18.00. Msza Święta w intencji
zmarłych połączona z procesją zostanie odprawiona na poznańskich cmentarzach
o godz.15.00.
7. W wieczór poprzedzający uroczystość Wszystkich Świętych czyli w czwartek
zapraszamy dzieci na „bal wszystkich świętych”, organizowany w sali parafialnej
o godz. 17.00. Zachęcamy rodziców do zapoznawania dzieci z życiorysami świętych
i przygotowania strojów.
8. W sobotę wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte w naszej
kaplicy o godz. 08., 10.00 i 18.00. W czasie wieczornej Mszy św. o godz. 18.00
będziemy się modlić za zmarłych w minionym roku parafia.
9. Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za
zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza
z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny,
pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania
do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach
wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).
10.Z powodu Uroczystości Wszystkich Świętych naszych chorych odwiedzimy
w następującym porządku: ks. wikariusz w sobotę 2 listopada a ks. proboszcz
w piątek 8 listopada.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 28 X – św. Szymon i św. Juda Tadeusz, Apostołowie,
 1 XI – wszyscy święci Pańscy.

