Ogłoszenia Duszpasterskie, 10.06.2018 r.

1. Nabożeństwa Czerwcowe odbywają się od poniedziałku do soboty o 18:10 w dolnym kościele, a w niedzielę po
Mszy Świętej o 10:00.
2. Młodzież zapraszamy na Msze święte w niedzielę na 17:00 do dolnego kościoła, które sprawować będziemy
jeszcze: 17 czerwca, a następnie 2 września.
3. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej dzisiaj o 16:00 w kawiarni domu parafialnego.
4. Całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu odbędzie się z soboty na niedzielę, z 16 na 17 czerwca.
Rozpoczęcie w sobotę o 21:30 w dolnym kościele.
5. Msza Święta w intencji o uproszenie zdrowia duszy i ciała będzie sprawowana w niedzielę, 17 czerwca o 18:30.
6. Zapraszamy na Festyn Rodzinny, który odbędzie się w przyszłą niedzielę, 17 czerwca przed kościołem w godz.
od 11:00 do 16:00. W planie kiermasz książek i bibelotów.
7. W naszej parafii zakładamy Ruch Lednicki. Będzie to wspólnota formująca się wokół charyzmatu spotkań
Lednica 2000. Zapraszamy uczestników ostatniego wspólnego wyjazdu do Lednicy oraz młodzież począwszy od
klas 7 szkoły podstawowej i starszą, na pierwsze spotkanie w poniedziałek o 19:15 do domu parafialnego.
8. Spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar” odbędzie się w poniedziałek, 11 czerwca. W planie Msza
święta w kościele o 18:30, a następnie spotkanie w starej plebanii o 19:15. Spotkania mają charakter otwarty.
9. Spotkanie zelatorów Róż Żywego Różańca odbędzie się we wtorek o 11:00 w kawiarence.
10. Zapraszamy seniorów na spotkanie przy kawie lub herbacie w najbliższą środę o 9:00 w domu parafialnym.
11. Wspólnota Dzieje II zaprasza na rekolekcje „Życie w Duchu Świętym” w dniach 15 - 17 czerwca w Klubie
Muzycznym, w budynku starej plebanii. Rozpoczęcie w piątek o 18:30. Szczegółowe informacje pod telefonem:
728 338 680.
12. Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Świętego Mikołaja Biskupa odbędzie się w środę, 20 czerwca
o 19:30 w domu parafialnym.
13. „Bóg zapłać” za ofiary złożone na dzisiejszą kolektę remontowo-inwestycyjną. W Biuletynie podajemy
szczegółowe informacje na temat prac i inwestycji. Za tydzień taca przeznaczona będzie na ostatnie prace przy
wymianie i renowacji ławek w górnym kościele. Prace te zakończą się w czerwcu.

W minionych dniach zmarli:
+ Krystyna Wietrzykowska, lat 83; + Genowefa Grzenkowicz, lat 84;
+ Feliks Bork, lat 75;
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