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1 Dzisiaj gościmy świeckich misjonarzy Agnieszkę i Jakuba Biegaj, którzy wraz z 4 dzieci
zostali  posłani  przez  Papieża  Franciszka  na  misje  rodzin  ad  gentes  do  Mołdawii.
Po Mszy św. można wesprzeć misjonarzy ofiarą.   

2 W kalendarzu liturgicznym:

 W poniedziałek – św. Stanisława Kostki
 W środę – wspomnienie Męczenników Koreańskich
 W czwartek – święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty 
 W sobotę – św. Ojca Pio 

 Nabożeństwa: 
 We  wtorek  przypada  171  rocznica  objawień  Matki  Bożej  w  La  Salette.

Zapraszamy  na  Mszę  św.  odpustową  o  godz.  18.30.  po  Mszy  św.
nabożeństwo różańcowe oraz procesja światła do figury Matki Bożej. Prośby
i podziękowania będzie można składać przed Mszą św.  

 W piątek nabożeństwo do św. Rity.  Początek procesją z dolnego kościoła
o  godz.  17.15.  Prośby  i  podziękowania  można  składać  przed  procesją
w dolnym kościele.

3 Spotkania grup duszpasterskich:

 Rodzina Saletyńska – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja Wynagradzająca
dzisiaj o godz. 15.00. Później spotkanie w Auli Jana Pawła II.

 Żywy Różaniec i Straż Honorowa – w poniedziałek o godz. 18.30 w Auli.
 Krąg Biblijny – w środę o godz. 19.30
 Duszpasterstwo młodzieży – w piątek o godz. 19.00.
 Ministranci – w sobotę o godz. 10.00. 

4 Nauka dla rodziców i  chrzestnych przed chrztem w środę o godz.  19.30 w Biurze
Parafialnym. 

5 Klasy VII Szkoły Podstawowej zapraszamy w czwartek na godz. 19.00 do górnego
kościoła na spotkanie dotyczące bierzmowania. 

6 Stały konfesjonał w piątek od 9.00 do 12.00 i od 15.00 do 17.30 w kościele dolnym
oraz od 17.30 do 18.30 w kościele górnym. 



7 W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na KUL i WT w Poznaniu. 

8 W czwartek zapraszamy do oglądania TV "Pielgrzym" - wydanie specjalne. W przyszłą
niedzielę 24 września na Mszy św. o 10.15 Telewizyjny Program Katolicki "Pielgrzym"
będzie dziękował za 25 lat działalności.

9 W poniedziałek 18 września Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II. Organizuje
zbiórkę  elektrośmieci.  Zachęcamy  do  skorzystania  z  tej  okazji  pozbycia  się  źle
działających urządzeń dostarczając je do recepcji szkoły.

10 Najbliższe wyjazdy i pielgrzymki:
 Straż  Honorowa  NSPJ  do  Górki  Klasztornej.  Wyjazd  w  sobotę  30  września

o  godz.  6.45  ze  starego  targowiska.  Koszt  35  zł.  Zapisy  w  kawiarni  Emaus
lub u zelatorki pod numerem tel. 605 271 435.

 „Różaniec Do Granic”.  W sobotę 7 października. Dla naszej parafii kościół stacyjny
znajduję  się  w  Boleszkowicach.  Zapisy  w  kawiarni  Emaus.  Koszt  55  zł.
Więcej informacji udziela p. Lesińska nr tel. 747 486 282. 

 Parafialna  pielgrzymka  do  Częstochowy  w  październiku.  Więcej  szczegółów
w najbliższym czasie. 

 Parafia bł.  Michała Kozala organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej w kwietniu
2018  r.  Spotkanie  organizacyjne  8  października  po  Mszy  św.  o  godz.  18.00
w kościele na Helenkach. 

11 Polecamy prasę katolicką.

12 Zapraszamy  do  naszej  parafialnej  kawiarni  Emaus  na  nasze  pączki  oraz  obiady
rodzinne. Zapraszamy również do naszego parafialnego sklepu, gdzie od jutra można
nabyć książki wydawnictw Biały Kruk i Rafael w promocyjnych cenach. 
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