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niedziela, 24.04.2022

Ogłoszenia duszpasterskie - 24.04.2022
1. Dziś II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do
Bożego Miłosierdzia.
2. W Gnieźnie odbywają się doroczne uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha, głównego patrona Polski i naszej Archidiecezji.
Jest to również czas rozpoczęcia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w kopii Jasnogórskiej Ikony.
3. Gościmy dzisiaj misjonarza z Afryki, z Nigerii brata Damiana Lenckowskiego, któremu towarzyszy wychowanek Igweze Sunday
Emmanuel. Przed kościołem odbywa się zbiórka do puszek na misję, w której pracuje Ojciec Damian. Za każde wsparcie wyrażamy
naszą szczerą wdzięczność. Bóg zapłać.
4. Przyszła niedziela to Niedziela Biblijna, rozpoczynająca obchód Tygodnia Biblijnego. W naszym kościele po sumie będzie
możliwość wsłuchania się w tekst biblijny, który do wieczornej Mszy św. będziemy odtwarzać przez nagłośnienie. Zachęcamy
do nawiedzenia i osobistego wsłuchania się w Boże Słowo.
5. Za tydzień 1 maja rozpoczniemy nabożeństwa majowe. W niedzielę o godz. 18.10, a w dni powszednie po wieczornej Eucharystii.
6. Wraz z Bractwem Matki Bożej Łaskawej zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwo w sobotę 7 maja o godz. 7.30 w intencji
małżeństw, które pragną potomstwa o dar macierzyństwa i ojcostwa dla nich oraz w intencji matek, które oczekują na rozwiązanie,
o szczęśliwy poród i zdrowie dla nich i ich dziecka.
7. Bardzo serdecznie prosimy o roztropne dekorowanie grobów. Rachunek za wywóz śmieci z cmentarza za miesiąc marzec wyniósł
8 175,60; rachunek za wymianę zaworu 330 zł. Opłaty cmentarne za cały miniony miesiąc na wywóz śmieci wyniosły 1450 zł, za
prolongatę miejsca 5 550 zł., za postawienie nagrobka 4 100 zł. Jak łatwo zauważyć bardzo niewiele zostaje na inwestycje na
cmentarzu. Pomyślmy, czy nie szkoda wydawać tyle pieniędzy na śmieci? Przy tej okazji bardzo proszę o sprawdzenie stanu
technicznego nagrobków, zwłaszcza umocowania płyt czołowych. Ostatnio w Polsce znów zdarzył się śmiertelny wypadek z
udziałem dziecka.
Wszystkim Parafianom, Sympatykom i Gościom pobiedziskiej Fary życzymy błogosławionego tygodnia.
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