
 

  XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

16.09.2018 

 

1. W dzisiejszą niedzielę: 
 w naszym mieście przeżywamy zakończenie Zebrania Plenarnego Rady Konferencji 

Biskupich Europy ( CCEE ), 

 przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 

 po liturgii – przed kościołem – zbiórka do puszek na KUL, Wydział Teologiczny UAM–u 

i szkoły katolickie, 

 po Mszy św. o godz. 12:30 wyruszy z naszego kościoła kolejny Pokutny Marsz 

Różańcowy. 

2. Rodziców dzieci, które w tym roku przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej, 

zapraszamy na Mszę św. i spotkanie w czwartek, 20 września, o godz. 18:00. 
3. Młodzież z klasy III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, przygotowującą się do 

przyjęcia sakramentu bierzmowania, oraz rodziców zapraszamy na Mszę św. 

w piątek, 21 września, o godz. 18:00 i spotkanie katechetyczne / organizacyjne. 
Obecność wszystkich konieczna! 

4. Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny zapraszają 
w najbliższą sobotę, 22 września, na uroczystą Mszę świętą o godz. 11:00 w naszym 

kościele – z okazji 100-lecia Domu Zakonnego przy ul. Niedziałkowskiego 22 ( na terenie 

naszej parafii ) i pracy Sióstr wśród potrzebujących. Jako wspólnota parafialna weźmy 
liczny udział we wspólnym dziękczynieniu i modlitwie w intencjach Zgromadzenia. 

5. W liturgii Kościoła we wtorek przypada święto św. Stanisława Kostki, Patrona Polski 

i polskiej młodzieży; w czwartek – wspomnienie 103 Męczenników Koreańskich; w piątek – 

– święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. 

6. Bardzo dziękujemy za ofiary na inwestycje parafialne, które zostały złożone podczas Mszy 

świętych w ubiegłą niedzielę. Serdeczne Bóg zapłać! 
7. Informujemy, że godziny skupienia dla Wspólnoty Żywego Różańca i wszystkich, 

pragnących pogłębić wiarę i wiedzę religijną odbędą się w sobotę, 29 września, w godzinach 

popołudniowych. Szczegóły podamy za tydzień. Zachęcamy do zaplanowania czasu i do 

obecności. 

8. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego ( cena – 5 zł ). Polecamy ciekawe 

komentarze biblijne do dzisiejszych czytań mszalnych oraz różne wartościowe artykuły. 

 Ogłoszenia duszpasterskie 


