
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXV Niedziela Zwykła   
18.09.2021r. 

 

1. Dzisiaj: 

• Przed kościołem zbiórka do puszek na Caritas Parafialną. W ubiegłym miesiącu zebrano kwotę 
w wysokości 2467  zł. Wydatki: stypendium dla uczniów, dofinansowanie do leków i 
rehabilitacji dziecięcej i pomoc dla rodzin z Ukrainy                           

 

2. W kalendarzu liturgicznym: 

• W środę – święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty 

• W piątek – św. Ojca Pio 

 

3. W poniedziałek przypada 176. rocznica objawień Matki Bożej w La Salette. Zapraszamy na 
nabożeństwo, początek o godz. 17.30 – Modlitwa różańcowa, Msza św. i procesja do figury – 
prosimy zabrać świece. Msza św. wieczorna tylko o godz. 18.00 Nie ma Mszy św. o 18.30. 

 

4. Nabożeństwo do św. Rity w czwartek o godz. 17.30 

 

5. Stały konfesjonał w piątek od 9.00 do 12.00 (kościół dolny) i od 17.00 do 18.00 (kościół górny) 
 

6. Spotkania grup duszpasterskich: 

• Rodzina Saletyńska – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja dzisiaj o godz. 15.00 

• Żywy Różaniec i Straż Honorowa – w poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.00 

• Odnowa w Duchu Świętym – we wtorek o godz. 18.00 

• Ministranci - w sobotę: kandydaci godz. 10.00, ministranci młodsi godz. 10.30 

• Duszpasterstwo Młodzieży – w piątek o godz. 19.00   

• Serdeczne Nutki – w niedzielę o godz. 10.30 

 
7. Odwiedziny chorych z Komunią św. w sobotę 1 października na osiedlu i w piątek 7 października 

na osiedlu. Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii lub biurze parafialnym do środy 28 września. 
 

8. Zapraszamy na całonocną adorację Najświętszego Sakramentu w piątek 23 września. Chętni do 
pełnienia nocnego dyżuru mogą wpisywać się na listę w zakrystii. 
 

9. Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do 1 komunii świętej oraz kandydatów do 
bierzmowania we wtorek 4 października o godz. 19.00 w górnym kościele. 
 

10. Organizujemy pielgrzymkę na Jasną Górę 17.10 zapisy w biurze parafialnym i księgarni, koszt 85 
zł. płatne przy zapisach. 

 

11. Informujemy, że zapowiadany koncert Grupy Mozarta zostaje przeniesiony na 23 listopada na 
godz. 18.00. Bilety zachowują ważność, jeśli ktoś chciałby oddać bilet można to zrobić w miejscu 
zakupu. 



 

12. Wspólnota Wojowników Maryi z Wrześni zaprasza na Noc Walki o błogosławieństwo dla Polski 23 
września o godz. 21.00 w par. św. Kazimierza we Wrześni. 

13. Zapraszamy do udziału w Marszu dla Życia i Rodzin, który odbędzie się w niedzielę 25 września. 
Szczegóły na plakacie. 
 

14. Polecamy prasę katolicką 
 

15. Zapraszamy do naszej parafialnej kawiarni Emaus. 
 

16. W tym tygodniu odeszli do Pana śp.: Grażyna Rusiak, Mariusz Meisner, Zofia Ciemniak                     
Wieczny odpoczynek… 


