
OGŁOSZENIA na NIEDZIELĘ  19.09.2021 r.
Do wieczności odszedł ŚP. Jerzy Miklas z Krzyżówek. Wieczne odpoczywanie...

Dziś 19 dzień miesiąca, kiedy pragniemy szczególnie czcić św. Józefa. Przygotowujemy 
się też w ten sposób do Aktu Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi. Po Mszy 
o godz. 16.00 będzie specjalna modlitwa za nauczycieli i wychowawców.

Dziś też inaugurujemy przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania. 
Młodzież z klas siódmych i ósmych zapraszamy regularnie co tydzień na Mszę o godz. 10.00 
i spotkanie po niej. Informujemy, że pierwszy wyjazd zapoznawczy dla klas 8, czyli 
pielgrzymkę do Zduńskiej Woli organizujemy w sobotę 25 września. Wyjazd o 9:00 z parkingu
kościoła, powrót około 15:00; na miejscu Msza Święta, zwiedzanie, wspólny grill i poznanie 
osoby św. Maksymiliana Kolbego.

Dzieci z klas trzecich przygotowujące się do I Komunii Świętej wraz z rodzicami 
zapraszamy na Piknik Rodzinny - rozpoczynający nasze spotkania, który odbędzie się        
w sobotę 25. września o godzinie 19:00 przy plebanii. Natomiast już za tydzień w niedzielę, 
dzieci na Mszy o 11:30 otrzymają różańce, które poświęcimy i będziemy się na nich modlić  
od 1 października.

W piątek przypada Rocznica Poświęcenia Katedry Kaliskiej. To ważne aby zauważyć Matkę   
i Głowę wszystkich kościołów naszej diecezji.

W piątek spotkanie Kręgu Biblijnego o godz. 18.30. Ostatnio przyszło sporo osób, które 
chcą lepiej zrozumieć Słowo Boże i nim się modlić. Można w każdej chwili do nas dołączyć, 
spotkania odbywają się na plebani. Zapraszamy i czekamy!

Spotkanie dla młodych, którzy już są po bierzmowaniu w piątek o 19:30. Tym razem 
spotkanie przy pizzy i filmie, serdecznie zachęcamy do dołączenia młodzież naszej parafii. 
Wszystko odbywa się na plebanii w salce multimedialnej.

W sobotę rozpoczynamy naszą roczną formację ministrantów. Zachęcamy odważnych 
młodych chłopaków, którzy chcą dołączyć do Liturgicznej Służby Ołtarza aby przyszli na 
spotkanie w sobotę o godzinie 16:00, na zbiórkę kandydatów w kościele. Zbiórka dla 
ministrantów o godzinie 16:30. Natomiast spotkanie dla ceremoniarzy o 20:00.

Zostało ostatnich kilka numerów „Opiekuna” z naszą gazetką parafialną „Santi”, gdzie aż    
8 stron: wspomnienie ŚP. Michała Wojciechowskiego, relacja z Dziękczynienia w Rodzinie, 
fotoreportaż z Pielgrzymki Grupy Bursztynowej na Jasną Górę, refleksja pana Ferenca po 
wycieczce do Zakopanego i sylwetka naszej rodaczki s. Kamili Bażant – szarytki.
„Opiekun” kosztuje 3.50 zł.

Informujemy już że jesienny kurs przedmałżeński w naszej parafii odbędzie się              
w dniach 10-15 października. Zapisy na stronie internetowej parafii.

Wójt Gminy, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich i Gminny Ośrodek Kultury zapraszają 
na warsztaty kulinarne „Para z gara” w Hali Sportowo Widowiskowej 26.09. Program oraz  
wszystkie szczegóły na plakacie w gablocie i w internecie.

SZCZĘŚĆ BOŻE wszystkim parafianom i gościom!

Dziękujemy za troskę o nasze kaplice: 

W Krzyżówkach: Dziękujemy rodzinom: Rudowicz Sławomir i Elżbieta, Płucienniczak 
Arkadiusz i Ilona i prosimy rodziny: Zdzisław i Wanda Kica oraz Grzegorz i Marta Kurzawa  

W Zakrzynie: dziękujemy rodzinie Ukleja Stanisława, Ukleja Zbigniew i Aneta, Nowicki 
Dariusz i Krystyna, prosimy rodziny: Dorota i Rafał Antczak, Danuta Nowicka oraz Waldemar 
i Dorota Pogorzelec.


