
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XI Niedziela Zwykła 

17.06.2018r. 

 

1. Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na Caritas Parafialną. W maju zebrano kwotę 
1640 zł. Wydatki: stypendia, dofinansowanie do leków i rehabilitacji 

 
2. Spotkania grup duszpasterskich: 

• Żywy Różaniec i Straż Honorowa– w poniedziałek o godz. 18.30  

• Odnowa w Duchu Świętym – we wtorek o godz. 18.30 

• Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej – czuwanie modlitewne we wtorek o godz. 19.00 
w dolnym kościele. Jednocześnie wspólnota zaprasza do uczestnictwa w rekolekcjach                   
7 – 13 lipca w Bąblińcu k. Obornik Wlkp. Więcej informacji można uzyskać w zakrystii  

• Duszpasterstwo Młodzieży – w piątek o godz. 19.00 

• Wiara i Światło – w sobotę spotkanie na Serdecznej Osadzie o godz. 10.00  
 

3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach: 

• Do Matki Bożej z La Salette we wtorek o godz. 20.00  

• Do Św. Rity w piątek początek o godz. 17.15 procesją z kościoła dolnego  

• Do Serca Pana Jezusa codziennie 10 minut przed Mszą św. wieczorną  
 

4. W najbliższy piątek i sobotę nasza Archidiecezja będzie przeżywać Jubileusz                         
1050-lecia istnienia. Zapraszamy do wspólnego wyjazdu na te uroczystości w sobotę. 
Osoby chętne prosimy o zapisanie się w naszej kawiarni na listę (najpóźniej do środy). 
Wyjazd autobusem z naszego parkingu o godz. 9.20 
 

5. Przypominamy, że do końca czerwca w Biurze Parafialnym oraz w kawiarni Emaus można 
składać deklaracje udziału w kosztach wykonania witraży 
 

6. Serdeczna Osada: 

• Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci wyjeżdżających pierwszy raz na 
Serdeczną Osadę oraz dla chętnych w środę o godz. 19.00 w Auli 

• Rozbijanie namiotów  na I Turnus w niedzielę od godz. 16.00 

• Przyjazd uczestników w poniedziałek między 10.00 a 11.00   
 

7. W piątek zakończenie roku szkolnego. Dzieci i młodzież zapraszamy na Mszę św. 
dziękczynną w przyszłą niedzielę o godz. 11.30                            
 

8. Przypominamy, że od najbliższego piątku przez cały okres wakacji nie ma dyżuru stałego 
konfesjonału. Spowiadamy w ciągu tygodnia w dni powszednie          
 

9. 6 lipca wyrusza Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Szczegóły u ks. Łukasza   
 

10. Zapraszamy do naszej parafialnej kawiarni Emaus 
 

11. Polecamy prasę katolicką 
 

12. W tym tygodniu odeszli do Pana śp. Paweł Jelinski i Dorota Żak. Wieczny odpoczynek… 
 


