Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 25.11.2018r.
1. Przeżywamy Listopad – miesiąc szczególnych modlitw w intencji zmarłych. Nabożeństwa
Wypominkowe w kościele codziennie o godz. 17.30. W niedziele miesiąca listopada spotykać
się będziemy na modlitwie Różańcowej na Naszym Cmentarzu o godz. 15.00. Serdecznie
zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2. W Naszej Parafii serdecznie witamy ks. Mateusza Catargiu TChr. Który przez pewien czas
będzie u nas posługiwał. Życzymy owocnego pobytu.
3. Na półce z tyłu kościoła znajdują się kartki na wypominki roczne. Prosimy o czytelne
wypisywanie imion i nazwisk osób za które będziemy się modlili przez cały rok (w każdy
poniedziałek). Można też zabrać torby caritas, do których wkładamy środki chemiczne i
trwałą żywność.
4. Biuro Parafialne czynne od poniedziałku do czwartku od godz. 16.00 - 17.30. Intencje
mszalne możemy zamawiać także w zakrystii.
5. Prasę katolicką możemy odebrać w zakrystii.
6. W dzisiejszą Niedzielę przeżywamy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. To
Święto patronalne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Księża i bracia z tej
wspólnoty zakonnej posługują w Naszej Parafii od czasów powojennych. W tym dniu po
Mszy Świętej będzie miała miejsce Cecyliada – występ śpiewających w Parafii zespołów i
Chóru. Po Koncercie zapraszam wszystkich do świętowania w Domu Parafialnym. Po każdej
Mszy Świętej zbieramy ofiary do puszek na Nasze Seminarium Duchowne w Poznaniu. Bóg
zapłać za Wasze ofiary.
7. We wtorek w godz. 10.30-13.30 w Przychodni Zdroje przy ul. Batalionów Chłopskich 38
będą miały miejsce badania. Szczegóły w gablocie przed Kościołem.
8. W imieniu Duszpasterstwa Dzieci zapraszamy na dziecięcą Noc Czuwania, która odbędzie się
z 30 listopada na 1 grudnia. Zapisy i szczegóły u ks. Dominika, p. Katarzyny lub Pani Beaty.
9. Nasza Parafia organizuje na przełomie września i października przyszłego roku 8 dniową
Pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Koszt to 3.850 zł. Szczegóły pielgrzymki w gablocie przed
Kościołem. Zapisy w zakrystii – wpisowe 200 zł. Zapisy do połowy stycznia przyszłego roku.
10. W sobotę Czuwanie Fatimskie o godz. 11.00 i po nim Msza Święta.
11. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe. Rekolekcje wygłosi
ks. Andrzej Kietla SCJ.
12. Ofiary zebrane na tacę w przyszłą niedzielę będą przeznaczone na inwestycje w Naszej
Parafii. Za wasze ofiary serdeczne Bóg zapłać.
13. Dzisiaj podczas każdej Mszy Świętej święcimy opłatki, które członkowie Rady Parafialnej
będą od jutra roznosili po Domach Naszego Osiedla. Ofiary przy tej okazji zebrane
przeznaczymy na Nową Ruchomą Szopkę do Naszego Kościoła. Bóg zapłać za Wasze ofiary.
14. 14 grudnia o godz. 16.00 Rada Osiedla Zdroje organizuje Wigilię dla Samotnych. Sposób
zapisywania i telefony kontaktowe w gablocie w kruchcie i przed kościołem.
15. Od najbliższej niedzieli Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas będą rozprowadzali świece
na stół wigilijny, kartki świąteczne oraz będą zbierali ofiary do puszek na pomoc osobom w
potrzebie. Za Wasz ar serca serdecznie dziękujemy.
16. Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, urodziny, jubileusze i inne uroczystości
rodzinne składamy serdeczne życzenia. Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i
wszelkiej pomyślności. W naszych modlitwach pamiętajmy o Naszym Zgromadzeniu
17. W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy śp. Władysława
Piętkę, śp. Pelagię Dziel, śp. Wojciecha Rudeckiego, śp. Stanisławę Lach. Módlmy się za
zmarłych Parafian: wieczny odpoczynek racz ima dać Panie…..
Ks. Piotr Kurzaj TChr
proboszcz

