
 

     XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

     21.10.2018 

 
1. W Kościele Powszechnym przeżywamy dzisiaj Światową Niedzielę Misyjną 

i początek Tygodnia Misyjnego. Składka będzie przeznaczona na Papieskie Dzieła Misyjne. W 

tych dniach naszą modlitwą i ofiarą wspieramy misje. 

2. W październiku – nabożeństwa różańcowe – codziennie po wieczornej Mszy św. Różaniec 

dla dzieci – w poniedziałek, środę i piątek o godz. 17:30 w kaplicy Matki Bożej 
Szkaplerznej. W sposób szczególny prosimy o udział rodziców z dziećmi, które 

przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej. 
3. Zgodnie z wcześniej podaną informacją, rodziców dzieci pierwszokomunijnych 

zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 października, o godz. 18:00 na Mszę św. 

nabożeństwo różańcowe i spotkanie katechetyczne w kościele. Bardzo prosimy o obecność 
wszystkich rodziców. 

4. Młodzież z klasy VII i VIII szkoły podstawowej, która przygotowuje się do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania, zapraszamy w najbliższy czwartek o godz. 18:00 na Mszę św., 

nabożeństwo różańcowe i krótkie spotkanie organizacyjne w Sali Karmelitańskiej. 
Obecność wszystkich konieczna na Mszy św.! Przypominamy, że w kościele podczas liturgii 

młodzież zajmuje miejsca w prezbiterium. 

5. Godziny skupienia dla Wspólnoty Żywego Różańca i wszystkich, pragnących pogłębić 
wiarę i wiedzę religijną oraz duchowość maryjną odbędą się w najbliższą sobotę, 
27 października, w kaplicy Domu Sióstr Elżbietanek ( ul. Łąkowa 4 ) – rozpoczęcie o godz. 
16:00. W programie: Msza św., konferencja i adoracja Najświętszego Sakramentu. Bardzo 

zachęcamy do zaplanowania czasu i do obecności. 
6. W liturgii Kościoła w poniedziałek przypada wspomnienie św. Jana Pawła II, Papieża. 

7. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła 

parafialnego. 

8. Bardzo dziękujemy Drogim Parafianom i wszystkim uczęszczającym do naszego kościoła za 

ofiary, które zostały złożone w ubiegłą niedzielę. Wysokość składki na inwestycje parafialne 

wyniosła 3 023,00 PLN; natomiast na Fundusz Dzieła Nowego Tysiąclecia – 1 040,00 PLN. 

Serdeczne Bóg zapłać! Podziękowanie składamy także młodzieży, które zbierała ofiary do 

puszek. 

9. Przy Farze Poznańskiej od przyszłej soboty rozpoczyna się kurs śpiewu chorału 

gregoriańskiego, który jest podstawowym śpiewem Kościoła. Szczegóły na plakatach 

w gablotach ogłoszeń. 
10. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego ( cena – 5 zł ). Polecamy komentarze 

biblijne do dzisiejszych czytań mszalnych i ciekawe artykuły, m.in. Nieznane Listy Pawła VI. 

11. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności śp. Janina 

Sroczyńska. Wieczny odpoczynek… 

Ogłoszenia duszpasterskie 


