11 października 2020
DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dzisiejszą niedzielę kolejny raz w naszym kraju obchodzimy Dzień Papieski, dlatego
swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została
powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Ojca Świętego Jana
Pawła II. Głównym celem fundacji jest promowanie nauczania papieża Polaka
i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji
i kultury. Z tych środków m.in. fundowane są stypendia dla uzdolnionej,
a pochodzącej z ubogich rodzin młodzieży. Polecam tę zbiórkę życzliwości Parafian.
2. Spowiedź osób przystępujących do bierzmowania odbędzie się w poniedziałek od
godz. 17.00 do godz. 18.30.
3. We wtorek 13 października zapraszam na nabożeństwo fatimskie. O godz. 17.30
odmówimy różaniec następnie będzie Msza św. i po niej wyruszy procesja fatimska.
figurę Matki Bożej będą nieśli przedstawiciele Towarzystwa Bambrów Poznańskich.
4. We wtorek 13 października o godz. 19.00 po procesji fatimskiej w naszym parku
zostanie posadzone drzewo ufundowane przez członków Towarzystwa Bambrów
Poznańskich.
5. W środę, 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy
nauczycieli i wychowawców naszą życzliwością, a przede wszystkim gorącą modlitwą.
6. W środę o godz. 17.00 odbędzie się w naszym kościele bierzmowanie, któremu
przewodniczyć będzie ks. arcybiskup. Z tego powodu nie będzie Mszy św. o godz.
18.00. Różaniec tego dnia odprawimy po rannej Mszy św. o godz. 08.30.
7. Z powodu nabożeństwa fatimskiego i bierzmowania nie będzie w tym tygodniu we
wtorek i środę różańca dla dzieci.
8. W nadchodzący czwartek, 15 października, w liturgiczne wspomnienie Świętej Teresy
od Jezusa, obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Ma on nam przypominać, że
często rodzice, którzy odprowadzili swoje dziecko do bram wieczności, nie zawsze
oczekują jakiegoś specjalnego pocieszenia, ale potrzebują naszej modlitwy, która
pomoże im przetrwać niezwykle trudny czas. Tego dnia różaniec odprawimy
w intencji rodziców, którzy utracili dziecko.
9. Nabożeństwa różańcowe odprawiamy od poniedziałku do piątku po wieczornej Mszy
św. a w sobotę i niedzielę o godz. 17.30.
10. Intencje na rok 2021 – pierwsze półrocze- będę przyjmować od następnego wtorku
czyli od 20 października.

