Ogłoszenia duszpasterskie
IV Niedziela Wielkanocna
22 kwietnia 2018
1.

W miniony poniedziałek ks. bp Krzysztof Wętkowski udzielił młodzieży naszej
parafii sakramentu bierzmowania. Dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniu uroczystości oraz za udział w niej. Składka zebrana podczas bierzmowania
wyniosła 276 zł i 40 gr i zgodnie z praktyką diecezjalną przekazana została na
Diecezjalny Fundusz Młodzieżowy. Darem młodzieży dla parafii będzie zakupiona stuła.

2.

Serdecznie dziękujemy wszystkim pielgrzymom (43 osoby), którzy w dniu wczorajszym uczestniczyli w pielgrzymce parafialnej do Kalisza i Świnic Warckich.

3.

Młodzież z VII klas SP oraz II klas Gimnazjum będzie miała spotkanie w poniedziałek, 23 kwietnia. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 17:00.

4.

W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy św. wieczornej.

5.

Dzieci Komunijne będą miały spotkanie przygotowujące do uroczystości w
czwartek o godz. 17:45 grupa, która będzie miała I Komunię św. o godz. 10:00, a
w piątek o godz. 17:45 grupa, która będzie miała I Komunię św. o godz. 12:00.

6.

Dzieci obchodzące w tym roku rocznicę I Komunii św. będą miały kolejne spotkanie w środę, 9 maja, po Mszy św. wieczornej o godz. 17:45. Spowiedź św. dla
nich odbędzie się w sobotę 12 maja o godz. 10:00.

7.

Za tydzień odpust ku czci św. Wojciecha. W sobotę po I Nieszporach w katedrze,
które rozpoczną się o godz. 19:30 wyruszy procesja z relikwiami św. Wojciecha i
innych świętych do naszego kościoła. W naszym kościele do godz. 22:30 będzie
trwała adoracja Najświętszego Sakramentu i czuwanie przy relikwiach. Na placu
przed kościołem będzie trwało czuwanie modlitewne przed przybyciem procesji.
W niedzielę, 28 kwietnia od godz. 6:00 modlitewne czuwanie przy relikwiach.
Następnie o godz.. 7:00 i 8:00 Msze św. O godz. 9.15 wyruszy procesja z relikwiami św. Wojciecha z naszego kościoła do katedry, gdzie na placu św. Wojciecha będzie sprawowana Msza św. pod przewodnictwem prymasa Anglii. Prosimy
o udekorowanie domów wzdłuż trasy procesji. Zapraszamy do udziału w tych
uroczystościach. Z racji odpustu Msze św. w przyszłą niedzielę o 7:00, 8:00,
13:00 i 17:00. Od minionego piątku trwa w całej diecezji modlitewna nowenna
przed odpustem.

