OGŁOSZENIA na XXXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 4 listopada 2018 r.
W dniu dzisiejszym po raz trzeci świętujemy odpust parafialny ku czci Wszystkich Świętych.
Suma będzie o godz. 12.00, a będzie jej przewodniczył ks. kanonik Stanisław Druciarek, od niedawna
proboszcz w Kosmowie. Zapraszamy orkiestrę, asystę, chór, scholkę i dzieci do sypania kwiatków
i serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania.
Wszystkie spotkania grup parafialnych odbędą się w tym tygodniu regularnie, o stałych porach.
Przypominamy, że do dnia 8 listopada włącznie można codziennie uzyskać Odpust Zupełny
za Zmarłych: warunkiem jest stan łaski uświęcającej, Komunia Święta, nawiedzenie cmentarza,
modlitwa za Zmarłych i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Również do czwartku 8 listopada
będziemy odprawiać nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych z wypominków jednorazowych
o godz. 17.30, w niedzielę o godz. 15.30. Można jeszcze zamawiać wypominki roczne za Zmarłych.
Od niedzieli 18 listopada rozpoczniemy czytanie z nowej listy.
W sobotę 10 listopada młodzież bierzmowana udaje się na pielgrzymkę formacyjną do
Świnic Warckich na spotkanie ze św. Faustyną. Wyjazd o godz. 10.00, powrót ok. godz.
16.00. Wyjazd jest bezpłatny.
W przyszłą niedzielę 11 listopada obchodzimy 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej racji
dzieci z przedszkola będą animować Mszę Świętą o godz. 11.30, a o godz 13.00 zapraszają do
GOK-u na program artystyczny pt. „Droga do wolności”. Szczegóły w „Santi” i w gablocie.
Jest nowy numer „Opiekuna”, polecamy zwłaszcza rozmowę z klerykami pierwszego roku
naszego kaliskiego seminarium a także materiał o kanonizacji papieża Pawła VI. W dodatku Santi
relacje z parafialnych wydarzeń. W zakrystii można nabyć nowy, bardzo ciekawy, numer kwartalnika
„OKNA WIARY”, którego temat główny brzmi: „Kościół pod pręgierzem”. Są w nim bardzo
ciekawe artykuły o tym, kto naprawdę twierdził że ziemia jest płaska, a także o prześladowaniach ks.
kardynała Wyszyńskiego. Zachęcamy do lektury wszystkich, który czytać lubią i miłośników historii.
Z ogłoszeń ekonomicznych: Jeszcze raz dziękujemy Pani Wójt i Radzie Gminy za
wyasfaltowanie drogi przy cmentarzu. Jeżeli chodzi o zbiórkę ofiar na ołtarz Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, to przez ostatnie dwa tygodnie wpłynęły ofiary indywidualne na łączną kwotę
2100 zł. Oznacza to, że brakuje nam 12900 zł. Dzięki pomocy młodzieży z grupy charytatywnej
zebraliśmy również 560 zł na Papieski Fundusz Stypendialny i 420 zł na Misje. Bóg zapłać za
Waszą ofiarność. Za tydzień kolejna taca na parafialny fundusz inwestycyjny.
Dziękujemy pani Agnieszce z Dębska za kwiaty do dekoracji ołtarza na Wszystkich Świętych.
SZCZĘŚĆ BOŻE wszystkim parafianom i gościom!
NA FILIACH: Serdeczne „Bóg zapłać” za troskę o nasze świątynie.
W Krzyżówkach: dziękujemy rodzinom Rudowicz Sławomir i Elżbieta, Płuciennik Arkadiusz
i Ilona i prosimy następujące rodziny: Kica Zdzisław i Wanda, Kurzawa Grzegorz i Marta
w sobotę o godz. 15.00.
W Zakrzynie: dziękujemy rodzinom Banasiewicz Bonifacy i Maria, Banasiewicz Mariusz i Sara,
Czelusta Zdzisława i prosimy rodziny: Błaszczyk Natalia, Błaszczyk Andrzej i Ewa, Brodziak Tomasz
i Maria w piątek o g. 15.00.

