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1. Dziś przed kościołem kwestujemy na katolickie RADIO EMAUS. Bóg zapłać! 

 

2. We wtorek kończymy kolędę.  

 

 Wszystkim bardzo dziękujemy za spotkania kolędowe, życzliwość                          

i serdeczność. 

 

 Bóg zapłać! za ofiary kolędowe, które są na nowy wystrój prezbiterium. 

 

 W imieniu ministrantów dziękujemy za ofiary, które zostaną wykorzystane na 

wakacyjne wyjazdy ministranckie i działalność sportową.  

 

 Z okazji zakończenia kolędy zapraszamy na Nowennę w środę 28 stycznia           

o godz. 18.30. Będziemy dziękować Panu Bogu przez wstawiennictwo Matki 

Bożej za wszelkie DOBRO spotkań kolędowych. 

 

3.  Kandydatów do Bierzmowania - klasy III gimnazjum zapraszamy w piątek na 

Mszę św. o godz. 18.30 i katechezę. Sakrament Bierzmowania w naszej parafii 

będzie udzielany 14 października 2015r. o godz. 18.00. 

 

4. Oratorium Młodych serdecznie zaprasza wszystkich na projekcję filmu pt. 

"Ziemia Maryi" w piątek 30 stycznia  po Mszy Św. wieczornej. Film będzie w 

Oratorium. 

 

5. Chłopców zachęcamy do wstąpienia w szeregi naszych ministrantów. Zbiórki 

odbywają się w soboty o godz. 10.00. 

 

6. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10.15 będzie z nami chór 

"CANTORES CHRISTI" z parafii oblatów. Po Mszy św. -  krótki koncert 

kolęd. 

 



7. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.15 i koncercie kolęd spotkanie 

Żywego Różańca. Zapraszamy! 

 

8. W przyszłą niedzielę w naszej parafii odbędzie się krótkie spotkanie w ramach 

inicjatywy "TWOJE DZIECKO - WIELKA SPRAWA! Jego szczęście                  

w Twoich rękach". Celem tej akcji jest uświadomienie rodzicom zagrożeń 

związanych z nieodpowiednią edukacją seksualną. Prelekcja będzie w Oratorium 

po Mszy św. o godz. 11.30. Spotkanie jest tylko dla osób dorosłych. Informacje 

szczegółowe są na ulotkach rozdawanych przy wyjściu z kościoła. 

 

9. Składamy serdeczne Bóg zapłać! Tym, którzy w kopertach pozostawionych na 

kolędzie, składają ofiary na rzecz naszej Archidiecezji – Daninę Diecezjalną oraz 

na potrzeby naszej PARAFII. 

 

10. Na stoliku pod chórem można nabyć prasę katolicką. Polecamy Przewodnik 

Katolicki, Niedzielę, Gościa Niedzielnego oraz inne pisma katolickie. 

 

Odeszła do wieczności: 

 

 śp. Ewa Kleczewska, lat 75.  

Msza św. pogrzebowa będzie w czwartek o godz. 10.30,  

a pogrzeb na Miłostowie od Gnieźnieńskiej o godz. 12.45. 

 

Wieczny odpoczynek ... 
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