XXI Niedziela Zwykła
27.08.2017 r.
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Na pomoc ofiarom nawałnicy zebraliśmy sumę 2224zł. 40gr. Ofiara ta została
przelana na rachunek bankowy Caritas AG. Potwierdzenie przelewu dostępne jest do
wglądu w biurze parafialnym.
2. W piątek przypada 1 września. Dla nas Polaków to wspomnienie tragicznych dni
sprzed 78 laty, kiedy Polska została napadnięta przez hitlerowskie Niemcy i kiedy
rozpoczęła się II wojna światowa. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich ofiarach tej
wojny i módlmy się o pokój dla świata oraz pomyślność dla naszej Ojczyzny.
3. W piątek, 1 września Ks. Proboszcz i Ks. Wikariusz nawiedzą chorych z Komunią św. i możliwością spowiedzi św. po Mszy św. porannej.
4. Spowiedź św. w I piątek miesiąca od godz. 16:00. Prosimy wszystkich rodziców
dzieci szkolnych, o wykazanie się odpowiedzialnością rodzicielską i dopilnowanie,
by dzieci skorzystały w tym dniu z sakramentu pokuty i rozpoczęły nowy rok szkolny w łasce uświęcającej. W czasie spowiedzi św. będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona nabożeństwem do NSPJ o godz. 16:45.
5. Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca odbędzie się w najbliższą sobotę
2 września. Rozpoczęcie o 7:30 modlitwą różańcową.
6. W czwartek 7 września będziemy przeżywać w naszej parafii wizytację kanoniczną, którą przeprowadzi Ks. Abp Wojciech Polak Prymas Polski. Szczegółowy plan wizytacji znajduje się na ostatniej stronie naszego Biuletynu Parafialnego.
Do udziału serdecznie zapraszamy.
7. Pierwsza próba przed udzieleniem sakramentu bierzmowania odbędzie się
w piątek 1 września. Rozpoczęcie nabożeństwem do NSPJ o godz 16:45.
8. Kurs przedmałżeński w parafii pw. Bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie rozpocznie
się od piątku, 8 września. Zainteresowane osoby prosimy o zapisy w parafii na Winiarach.
9. Przy bocznym ołtarzu został wystawiony kosz do, którego można składać przybory
szkolne dla potrzebujących dzieci z naszej parafii.
10. Od przyszłej niedzieli będzie sprawowana Msza św. o godz. 13:00.
11. Pan Bóg powołał do siebie Śp. Mirosławę Zgolak. Powierzmy ją i wszystkich naszych drogich zmarłych Bożemu Miłosierdziu. „Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie…”

