OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII KISZEWO
11 Niedziela Zwykła 17.06.2018 r.
1. Dzisiaj trzecia niedziela czerwca, składka przeznaczona na cele remontowe naszej Parafii.
Za złożone ofiary składam serdeczne Bóg zapłać!
2. Kancelaria parafialna w tym tygodniu czynna od poniedziałku do piątku bezpośrednio
po wieczornej Mszy św., w nagłych wypadkach proszę o kontakt telefoniczny na numer
tel. komórkowego.
3. Zachęcam do lektury Przewodnika Katolickiego.
4. W miniony czwartek w Parafii p.w. Bożego Miłosierdzia w Obornikach jedenaścioro z naszej
młodzieży przyjęło z rąk ks. bp Damiana Bryla sakrament bierzmowania.
5. Nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa, w dni powszednie po wieczornych Mszach św.
w Kiszewie, a w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 w Kiszewie.
6. W bieżącym tygodniu przypada:
- w czwartek 21.06 - wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika;
- od piątku 22.06 do niedzieli 24.06 - Centralne obchody jubileuszu 1050 lecia biskupstwa
w Poznaniu - szczegóły na plakacie w gablocie i w internecie;
- w przyszłą niedzielę 24.06. - uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela - odpust parafialny
w Ludomach; w naszej Parafii na sumie o godz. 11.00 finał i podsumowanie „ziarenka”!
7. Składam serdeczne podziękowania Panu Romanowi Nitka z Bąblina za naprawienie serduszka
na wieży naszego kościoła oraz Panu Łukaszowi Piecha z Bąblina za naprawienie bramy na
nowym cmentarzu w Kiszewie.
8. Z powodów wakacyjnych najbliższy objazd chorych odbędzie się w piątek 29. czerwca!
Nie będzie objazdu chorych 06. lipca!
Wszystkim Parafianom i Gościom życzę miłej, błogosławionej niedzieli.
Niech nam wszystkim Bóg błogosławi!
Szczęść Boże!

INTENCJE MSZALNE /17.05.2018 - 24.06.2018/
11 Niedziela Zwykła - 17.06.
8.00 - Za ++ Karola i Gertrudę Schelenz.
St. 9.30 - Rezerwacja
11.00 - Za + Krystynę Przychodną w 2 r. śmierci (int. od Józefa z rodziną).
Poniedziałek - 18.06.
18.00 - W pewnej intencji.
Wtorek - 19.06.
18.00 - O uwolnienie, przecięcie wszelkich zniewalających więzów, o uwolnienie z mocy
i skutków przekleństwa, o Boże błogosławieństwo dla Urszuli.
Środa - 20.06.
18.00 St. 19.00 Czwartek - 21.06.
15.15 - Msza św. w intencji uczniów kl. III gimnazjum, ich rodziców oraz pracowników
szkoły.
18.00 Piątek - 22.06.
8.00 - Msza św. na zakończenie roku szkolnego w intencji uczniów, rodziców
i pracowników szkoły.
18.00 - Za ++ Krystynę, Błażeja, Teresę Szrama, Mariannę, Janusza Smolińskich, Felicję,
Jana Robakowskich oraz Wiktora Ryga.
Sobota - 23.06.
13.00 - Dziękczynno-błagalna dla Michaliny Śnieżek z okazji 90 r. urodzin.
18.00 - .
12 Niedziela Zwykła - 24.06.
8.00 - Za ++ rodziców Władysławę i Jana Filipiaków.
St. 9.30 - Za ++ Władysława i Janinę Sakowicz.
11.00 - Za + Jana Kaźmierczaka w dniu imienin.

