Ogłoszenia parafialne 23.05.2021
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

1. Dziękujemy wszystkim za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii.
2. Od dzisiaj rozpoczynamy przygotowanie się do rozpoczęcia 33 dniowych
osobistych rekolekcji ODDANIE 33. Zapraszamy w poniedziałek i wtorek
po nabożeństwie majowym ok 18.50 na spotkania rekolekcyjne do kościoła.
3. W poniedziałek dla rodziców i chrzestnych katecheza kerygmatyczna o
godz.19.00 w domu parafialnym. Po raz kolejny przypominamy, że
warunkiem otrzymania zaświadczenia umożliwiającego bycie rodzicem
chrzestnym jest min. uczestnictwo w dwóch katechezach kerygmatycznej i
liturgicznej. I nie są to utrudnienia wymyślone przez Proboszcza, ale wymóg
w naszej diecezji. Dlatego proszę o zrozumienie i zaprzestanie insynuacji że
komuś utrudniamy życie albo sztucznie wymyślamy przeszkody.
Przypominamy Parafianom, że zawsze w wątpliwych sytuacjach można
odwołać się do kurii Metropolitalnej w Poznaniu.
4. W poniedziałek 24 maja przypada uroczystość Matki Kościoła dodatkowa
Msza święta o godz. 10.00 rano. Zachęcamy Parafian do odmówienia
Różańca w intencji o powstrzymanie zarazy.
5. Nie ma kręgu biblijnego we wtorek.
6. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17,30.
7. Biblioteka Parafialna jest czynna w środę od 16,00 do 17,30.
8. Biuro cmentarne będzie czynne w sobotę 29 maja w godz. od 9.00 do 11.00.
9. Przeżywamy miesiąc maj. Nabożeństwa majowe od poniedziałku do soboty
po wieczornej mszy świętej. W niedziele maja prosimy aby odmówić litanię
w rodzinach.
10.Rodziców, nauczycieli, dziadków i wszystkich dorosłych którzy czują
się odpowiedzialni za dzieci i młodzież zapraszam na cykl
warsztatów. Tematyka dotyczy korzystania z nowoczesnych mediów a także
tożsamości dzieci i młodzieży. Pierwsze warsztaty już w piątek 28.05. w
domu katechetycznym o godz. 19.00. Więcej informacji na stronie
internetowej parafii i na plakatach..

11.Diakon Marek Nowak, przyjął w minioną sobotę tj. 22 maja święcenia w
stopniu prezbiteratu. Prosimy o modlitwę w intencji nowego prezbitera.
Jednocześnie zapraszamy na Eucharystię Sekundycyjną, którą ksiądz
neoprezbiter odprawi w naszej parafii w Niedzielę 30 maja o godz. 12.00. Po
jej zakończeniu pragniemy wszyscy wspólnie świętować przy kawie,
herbacie i cieście.
12.Prosimy o usunięcie nielegalnie postawionych ławeczek na cmentarzu, które
utrudniają poruszanie się między grobami. Jednocześnie przepraszamy
wszystkich których groby znajdują się z tyłu cmentarza, gdzie niektórzy
zrobili dzikie wysypisko śmieci. Ono zostanie zlikwidowane w najbliższym
czasie. Ale niestety niektórzy opiekunowie grobów na naszym cmentarzu nie
mają miłosierdzia tylko wyrzucają śmieci gdzie popadnie. Prosimy parafian
o zwracanie uwagi bezpośrednim sprawcom szkodliwego zachowania.
Parafii niestety nie stać na zatrudnienie stróża stale pilnującego porządku.
13.W zakrystii można nabyć grę planszową Owoce Ducha przeznaczoną dla
całej rodziny w cenie 40 zł. Autorem gry jest Pan Robert Kościuszko –
gościliśmy go kiedyś w naszej parafii.
Zmarł: Waldemar Młody l.56 z ul Czarneckiego Dobry Jezu….

