Ogłoszenia duszpasterskie
XIV Niedziela Zwykła
9 lipca 2017
1. Dzisiaj, tradycyjnie w drugą niedzielę miesiąca, zbieramy tacę remontową.
Wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom, także wpłacającym ofiary na konto
parafialne, składamy serdeczne Bóg zapłać!
2. W środę po Mszy św. o godz. 17:00 nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
3. W czwartek, 13 lipca zapraszamy na kolejne nabożeństwo fatimskie wraz z
procesją. Odbędzie się ono po Mszy św. o godz. 17:00.
4. W przyszłą niedzielę, 16 lipca, TV Polonia przeprowadzi transmisję Mszy
św. o godz. 13:00 z naszego kościoła. Z racji organizacyjno-technicznych w
tym dniu chór będzie wyłączony z użytku. Nie odbędzie się także Msza św.
o godz. 11:30 z racji instalacji kamer i telewizyjnego sprzętu
oświetleniowego oraz nagłaśniającego. Ekipa telewizyjna będzie u nas
gościła już od godz. 6:00. Zapraszamy do udziału we Mszy św. o godz.
13:00.
5. W dniach 8 i 9 sierpniu organizowana jest dwudniowa pielgrzymka do
Gietrzwałdu. Po drodze nawiedzenie sanktuarium maryjnego w Markowicach,
sanktuarium bł. ks. Mariana Skrzypczaka w Płonkowie oraz sanktuarium św.
Jana Pawła II w Toruniu. Koszt (autokar, ubezpieczenie, nocleg, obiadokolacja,
śniadanie) 160 zł. Zapisy biurze parafialnym.
6. W Katedrze Gnieźnieńskiej od pierwszej niedzieli lipca do ostatniej niedzieli
sierpnia odbywają się (ok. 30 min.) letnie prezentacje organowe o godz. 14:30.
7. W Centrum Edukacyjno-Formacyjnym przy ul. Seminaryjnej 2 odbędą się 2
tury rekolekcji: od 3 do 6 sierpnia br. rekolekcje o proroku Jeremiaszu w
dynamice Lectio Divina oraz od 25 do 27 sierpnia br. rekolekcje dla osób,
które utraciły dziecko, pt. Mrok żałoby i światło nadziei. Szczegóły na
plakacie wywieszonym w gablotce.
8. W niedzielę 6 sierpnia wyruszy z naszej parafii o godz. 6:00 autokar na
powitanie pielgrzymów udających się na Jasną Górę. Osoby chcące wyjechać
proszone są o zapisy w biurze parafialnym. Koszt 50 zł.
9. Zachęcamy do nabywania i czytania „Przewodnika Katolickiego”. W bieżącym
wydaniu m.in. interesujące refleksje na temat wpływu internetu i uzależnienia
od nowoczesnych nośników informacji.

