PARAFIA PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA

UL. CZĘSTOCHOWSKA 16, 60-123 POZNAŃ

niedziela, 04.10.2020

Ogłoszenia duszpasterskie na 27. Niedzielę Zwykłą
27. Niedziela Zwykła
1) Składamy serdeczne Bóg zapłać ks. kan. Janowi Glapiakowi za skierowane do nas Słowo.
2) Rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Dla dorosłych codziennie o godz. 18.00. Różaniec dla dzieci we wtorki, środy i czwartki o godz. 17.00.
3) Dzisiaj na Mszy św. o godz. 11.00 poświęcenie różańców dzieci pierwszokomunijnych.
4) Zapraszamy wszystkich profesorów, wykładowców i studentów na Mszę św. inaugurującą nowy rok akademicki dzisiaj o godz. 18.30, a po niej na spotkanie
studentów w salce.
5) Po przerwie wakacyjnej, wznawiamy spotkania "Kręgu biblijnego". Pierwsze spotkanie jutro, 5 października, w kawiarence po wieczornej Mszy świętej.
6) Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci zapraszamy na Mszę św. w sobotę, 10 października, o godz. 8.00, połączoną z różańcem do Siedmiu Boleści.
7) W przyszły poniedziałek, 12 października, rozpoczynamy katechezy neokatechumenalne. Zapraszamy na godz. 19.30 do salki nad kawiarenką.
8) Z okazji zbliżającej się rocznicy „Zawierzenia się Jezusowi przez Maryję”, zachęcamy osoby, które oddały swe życie Matce Bożej, do rekolekcji 33-dniowych,
które rozpoczną się 16 października. Zakończone zostaną 22 listopada podczas Eucharystii rocznicowej o godz. 15.00, po której odnowimy Akt Poświęcenia. Z
tyłu kościoła jest lista dla chętnych osób, które również chciałyby oddać się w ręce Maryi.
9) Młodzież z klas 7. i 8. chcącą przygotować się do Sakramentu Bierzmowania prosimy o zgłaszanie się w zakrystii po Mszy św.
10) Spotkania duszpasterstwa młodzieży „Wojownicy Pana” odbywają się w każdy piątek o godz. 19.30 w salce parafialnej. Serdecznie zapraszamy młodzież z
klas 7. i 8. oraz szkół średnich.
11) Zapraszamy chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami, na zbiórkę dla kandydatów w sobotę o godz. 10.00. Więcej informacji u diakona Adama po
Mszy św. w zakrystii. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 11.00.
12) Osoby, które nie przystąpiły w odpowiednim czasie do Sakramentu Bierzmowania, a chciałyby go przyjąć, prosimy o zgłaszanie się w zakrystii lub w biurze
parafialnym.
13) Siostra Barbara zaprasza wszystkie dzieci na spotkanie Ogniska Misyjnego w sobotę o godz. 9.30 do domu Sióstr Klawerianek przy ul. Dmowskiego 130.
14) Dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele remontowe. Zbieramy ofiary na pokrycie kosztów związanych z ociepleniem probostwa. Zostały już tylko
sprawy wykończeniowe. Serdecznie dziękujemy za Waszą szczodrobliwość.
15) Zachęcamy do zakupu prasy katolickiej: Przewodnika Katolickiego i Gościa Niedzielnego. Ze stolika można też zabrać informator parafialny.
16) W minionym czasie odeszli do Pana: ś.p. Paweł Marciniak, Janina Fabiś, Cecylia Biała i Helena Piwowarczyk.. Dobry Jezu, a nasz Panie…
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