
 

 XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

       25.08.2019 

 

1. Czas wakacyjnego odpoczynku powoli dobiega końca. Dzieci i młodzież przygotowując się do 

rozpoczęcia roku szkolnego winna już teraz zapoznać się z planem lekcji religii by wraz  

z chodzeniem do szkoły zacząć systematyczną katechizację. Lekcje religii zaczynają się już  

w pierwszym tygodniu września. 

2. Na tydzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego informujemy, że w poniedziałek  
2 września, w naszym kościele Msza św. dla młodzieży VI Liceum Ogólnokształcącego oraz 

Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 o godz. 9.00, dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 82  
o godz. 10.00. 

3. Jutro, 26 sierpnia br., przeżywamy w Polsce uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

Częstochowskiej. Podczas Mszy św. rano i wieczorem odnowimy Jasnogórskie Śluby 

Narodu. 

4. Parafia nasza organizuje pielgrzymkę autokarową do Częstochowy w dniach 18 – 19 
września 2019 r. Trasa pielgrzymki: Poznań, Kalisz, Bralin – Pólko, Częstochowa, Gidle, 

Studzianna, Tum k. / Łęczycy i powrót do Poznania. Nocleg w Częstochowie. Pielgrzymkę 
tę pragniemy przeżyć jako zaproszenie Matki Bożej w Jasnogórskiej Ikonie do naszej 

parafii na dzień 13 września 2020 r. Koszt pielgrzymki 165,00 PLN. Zapisy i rezerwacja  

w zakrystii lub biurze parafialnym. Przy zgłoszeniu należy mieć dowód osobisty. 
5. 1 września przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Podczas każdej Mszy św. 

będziemy modlić się za poległych, którzy oddali życie w obronie naszej ojczyzny. 
6. Od przyszłej niedzieli tj. od 1 września, wraca Msza św. niedzielna o godz. 12.30. 

7. Już dziś informujemy, że uroczystość I Komunii św. w przyszłym roku przypadnie w trzecią 

niedzielę miesiąca tj.17 maja 2020 r., o godz. 11.00. 

8. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego ( cena – 6 zł ). W dzisiejszym 

numerze dodatek modlitewny. Polecamy głębokie komentarze biblijne do czytań mszalnych oraz 

ciekawe artykuły. Można go kupić u ministrantów przy wyjściu z kościoła lub ze stolika przy 

studzience. 

9. W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności: Eugenię Lewicką i Halinę Matuszak. 

Wieczny odpoczynek… 

Ogłoszenia duszpasterskie 


