OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
X Niedziela Zwykła
10.06.2018r.
1. Dzisiaj:
• Składka na dalsze prace remontowo – budowlane
• Przed kościołem zbiórka do puszek na KUL i WT w Poznaniu
• Przypominamy, że pragniemy we wszystkich oknach kościoła zamontować
witraże. Potrzebujemy 1000 rodzin lub osób indywidualnych, które
zadeklarowałyby comiesięczną wpłatę na ten cel w wysokości minimum
40 złotych. Deklaracje można składać przez cały czerwiec w Biurze Parafialny lub
kawiarni Emaus, wpisując się do specjalnego zeszytu i wpłacając pierwszą
zadeklarowaną kwotę.
2. Spotkania grup duszpasterskich:
• Odnowa w Duchu Świętym – we wtorek o godz. 18.30
• Krąg Biblijny – w środę o godz. 19.30
• Duszpasterstwo Młodzieży – w piątek o godz. 19.00
• Arcybractwo Straży Honorowej – pielgrzymka na Jasną Górę wyjazd ze starego
targowiska w sobotę o godz. 6.00. Zapisy w kawiarni
• Żywy Różaniec i Straż Honorowa – różaniec w intencji kapłanów w niedzielę po
Mszy św. o godz. 7.30
• Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej - w niedzielę o godz. 15.00 Koronka
do Miłosierdzia Bożego i Adoracja Wynagradzająca
3. Nabożeństwa czerwcowe codziennie 10 minut przed Mszą św. wieczorną
4. W kalendarzu liturgicznym:
• W poniedziałek – św. Barnaby
• W środę – św. Antoniego
• W czwartek – błog. Michała Kozala
5. W środę katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych o godz. 19.30 w Biurze
Parafialnym. Jednocześnie informujemy, że w środę do południa Biuro Parafialne
będzie nieczynne
6. W piątek dyżur stałego konfesjonału od godz. 9.00 do 12.00 oraz 15.00 do 18.30
(ostatni dyżur przed wakacjami)
7. W sobotę modlitwa za zmarłych z wymienianek rocznych (część II) o godz. 18.00
8. W przyszłą niedzielę:
• Przed kościołem zbiórka do puszek na Caritas Parafialną
• XV Archidiecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Tulec. Msza św. o godz. 12.00.
Więcej szczegółów na plakatach
9. Dzieci zapraszamy na wakacyjny wypoczynek do Serdecznej Osady
10. Zapraszamy do naszej parafialnej kawiarni Emaus

11. Polecamy prasę katolicką
12. W tym tygodniu odszedł do Pana śp. Franciszek Ludwicki (pogrzeb we wtorek o godz.
12.30). Wieczny odpoczynek…
13. Katolicka Szkoła Muzyczna I stopnia, zaprasza wszystkich chętnych w wieku
od 5 do 16 lat do podjęcia nauki. Badanie uzdolnień muzycznych odbędzie się w
najbliższy poniedziałek i wtorek w godzinach 16.00 – 18.00 w siedzibie szkoły przy
ulicy Staszica 1 (II piętro). Instrumenty, na których można się uczyć to: fortepian,
akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, trąbka, klarnet, saksofon, perkusja
i kontrabas

