
Ogłoszenia Parafialne 
XXV Niedziela Zwykła  -  20 września 2020r. 

 

1. Dziś kwestujemy przed kościołem - pomoc dla Ziemi Świętej oraz na Wydział 

Teologiczny w Poznaniu, Szkoły Katolickie i Katolicki Uniwersytet Lubelski. 
 

2. Dziś rozpoczynamy przygotowanie do I Komunii św., która odbędzie się 16 maja 

2021r. Dzieci z klas III razem z rodzinami zapraszamy na Mszę św. o godz. 15.00. 
 

3. Jutro w poniedziałek 21 września 2020r. przypada XXXIV rocznica konsekracji 

naszego kościoła parafialnego. W tym dniu będziemy dziękować Panu Bogu i Matce 

Bożej za naszą świątynię, polecać wszystkich budowniczych, dobrodziejów                           

i ofiarodawców oraz Tych, którzy dzisiaj troszczą się o kościół. Zapraszamy na Msze 

św. o godz. 8.00 i 18.30. Podczas Mszy św. odśpiewamy dziękczynne Te Deum. 
 

 Aktualnie trwają prace przy witrażu "DUCHA ŚWIĘTEGO".  

 Wczoraj, w sobotę rozpoczęliśmy prace w kościele. Zostało zdemontowane stare 

okno na chórze i wstawione nowe okno w nowej ramie.  

 Po niedzieli będzie montowany WITRAŻ DUCHA ŚWIĘTEGO. 

 Serdecznie dziękujemy za każde DOBRO - DUCHOWE i MATERIALNE! 
 

4. W środę zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy                             

o godz. 18.30. 

 

5. Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z klas pierwszych ponadpodstawowych 

prosimy w piątek na Mszę św. o godz. 18.30 i spotkanie.  
 

 Sakrament Bierzmowania zostanie udzielony przez ks. Abp. Stanisława 

Gądeckiego 30 października o godz. 17.00 w kościele pw. Chrystusa Króla. 
 

6. Ministrantów oraz kandydatów na ministrantów prosimy na zbiórkę w sobotę                 

o godz. 10.00. Zapraszamy chłopców do służenia przy ołtarzy.  
 

7. Zapraszamy dzieci do śpiewania w scholii. Próby odbywają się w soboty                     

o godz. 10.00. 
 

8. W przyszłą niedzielę będzie obchodzony Dzień Migrantów i Uchodźców.                      

W odpowiedzi na apel Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki 

i Pielgrzymek w sprawie pożaru obozu i koczowiska dla uchodźców na wyspie Lesbos, 

w przyszłą niedzielę po Mszach św. będzie można złożyć ofiarę do puszek na 

wspomniany cel.  
 

9. Na stoliku pod chórem polecamy prasę katolicką. 

 

Odeszli do wieczności: 
 

 śp. Leopold Popek, lat 84 

 śp. Aleksander Sydoruk, lat 78 
 

Pogrzeby odbyły się w minionym tygodniu. 
 

Wieczny odpoczynek ... 
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