
Ogłoszenia Parafialne  
15 – 22 IX 2019 

 

 

1.  Wczoraj przypadło święto Krzyża Świętego i dzień ogólnopolskiej akcji Polska pod Krzyżem. 

Jako chrześcijanie, czyli należący do Chrystusa, odkupieni Jego Męką pamiętajmy o noszeniu 

krzyżyka oraz medalika Matki Bożej, polecając się Bożej ochronie i opiece. W gablocie 

zamieszczone zostały z kolei tablice ze znakami, których dla naszego duchowego dobra oraz 

bezpieczeństwa powinniśmy się wystrzegać. Zachęcam do zapoznania się. 

 

2. Decyzją Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie (stanowiącej odpowiedź na życzenie Ks. Prymasa),  

we wszystkich Parafiach naszej Archidiecezji, do 30 września b.r., mają odbyć się dodatkowe 

sprawozdawczo-doradcze (opiniujące) spotkania Parafialnych Rad Duszpasterskich, jako 

przygotowanie do spotkań dekanalnych i diecezjalnych.  

Stąd też bardzo proszę Przedstawicieli naszej Parafialnej Rady o udział w takim 

spotkaniu w poniedziałek 30 września po wieczornej Mszy św., to jest ok. godz. 18.00. Już teraz 

dziękuję wszystkim uczestnikom naszego spotkania za obecność. 

 

3. Małżeństwa, rodziny, osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin i wszystkich, którym 

sprawy małżeństwa, rodziny i życia są bliskie, zachęcam do wspólnej modlitwy i refleksji podczas 

XXXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę w najbliższą sobotę  

i niedzielę 21-22 września 2019. Szczegóły w gablocie. Zapraszam. 

 

4. Osoby nieobecne na wczorajszym spotkaniu dla młodzieży klas VIII rozpoczynającym II rok 

przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania proszę jak najszybciej o kontakt. 

  

5. Od niedzieli za tydzień, 22 września, gościć będziemy Ks. Proboszcza Seniora Zenona 

Lewandowskiego, który w tymże dniu rozpocznie w naszej parafii czterodniową posługę 

duszpasterską, podczas mojego udziału w corocznych rekolekcjach kapłańskich. Tym samym  

w przyszłą niedzielę podczas trzech pierwszych Mszy św. będzie kolejna dodatkowa okazja do 

skorzystania z posługi spowiedniczej i pojednania z Panem Bogiem. Zachęcam.    

 

6. Osoby odpowiedzialne w naszej Parafii za organizację modlitwy Żywego Różańca  

(tzn. zelatorki, czy też osoby je wspomagające) bardzo proszę o kontakt w zakrystii po zakończeniu 

Mszy św. Z góry uprzejmie dziękuję.    

 

7. Zachęcam do lektury najnowszego Przewodnika, artykułów poświęconych dr Wandzie Błeńskiej 

oraz publikacji Pouczająca korespondencja, Rodzinne odkrywanie świata i innych.  

 

8. Z naszej Wspólnoty wczoraj odeszła do wieczności Śp. Teodora Czerwiec, którą pożegnamy w 

najbliższą środę o godz. 14.00. Wcześniej wspólny różaniec. Śp. Zmarłą i wszystkich naszych 

Bliskich Zmarłych polećmy miłosierdziu Bożemu...      
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