OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII KISZEWO
4 Niedziela Wielkanocna 22.04.2018 r.
1. Dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza, dzień modlitw o nowe powołania do służby w Kościele,
zbiórka do puszki na seminarium archidiecezjalne.
2. Kancelaria parafialna jest czynna od wtorku do piątku po wieczornych Mszach św.,
w nagłych wypadkach proszę o kontakt telefoniczny na numer tel. komórkowego.
3. Zachęcam do lektury Przewodnika Katolickiego oraz Misyjnych Dróg.
4. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary przeznaczona na cele remontowe naszej Parafii, a złożone w ubiegłą
niedzielę.
5. Jutro, w poniedziałek 23 kwietnia przypada uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski
i zarazem patrona kaplicy w Stobnicy. Zapraszamy na Mszę św. w Stobnicy o godz. 19.00,
a po niej procesja dookoła kaplicy.
6. 24 kwietnia o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie rady parafialne.
7. 25 kwietnia o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie sołtysów naszej Parafii.
8. Już po raz 6 trwa akcja „Pieluszka dla maluszka”. Zbieramy pieluchy, pieluchomajtki, przybory
szkolne i zabawki dla potrzebujących. Można je składać do kosza pod chórem.
9. W dużej gablocie przy kościele parafialnym wywieszona jest lista Powstańców Wielkopolskich
z naszej okolicy. Zbliża się rocznica odzyskania niepodległości i zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego, stąd chęć uczczenia Powstańców. Dlatego też apel by przejrzeć tą listę
i zgłosić w biurze parafialnym osobiście lub telefonicznie ewentualne błędy lub braki.
10. W minionym tygodniu zmarł pan Marian Pyssa z Kiszewka
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę miłej, błogosławionej niedzieli.
Niech nam wszystkim Bóg błogosławi!
Szczęść Boże!

INTENCJE MSZALNE /22.04.2018 - 29.04.2018/
4 Niedziela Wielkanocna - 22.04.
8.00 - Za + Marię Chmura z prośbą o niebo.
St. 9.30 - Za + Teofilę Barbarę Niemier w 30 dniu po śmierci.
11.00 - Za + Bogdana Chudzickiego i ++ z rodziny.
Poniedziałek - 23.04. - Uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski.
18.00 - Za ++ Teresę, Lucjana, Wiktorię, Wojciecha i Brygidę.
St. 19.00 - Msza św. odpustowa: Za Parafian.
Wtorek - 24.04.
18.00 - Za + Leszka Lepczyńskiego w 11 r. śmierci oraz ++ z rodzin Lepczyńskich
i Jackowiak.
Środa - 25.04.
18.00 - Za ++ z rodzin Pawlików i Popielów.
Czwartek - 26.04.
18.00 Piątek - 27.04.
18.00 Sobota - 28.04.
17.00 - Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
dla Beaty i Łukasza z okazji 10 r. ślubu.
18.00 - Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
dla Aliny i Marka z okazji 39 r. ślubu.
5 Niedziela Wielkanocna - 29.04.
8.00 - Za ++ rodziców Krystynę i Gualfarda Schelenz, ++ braci Gualfarda, Zbigniewa
i Piotra.
St. 9.30 - Za + Teofilę Niemier (int. od bratanicy z rodziną).
11.00 - Za ++ Katarzynę, Antoniego Szrama, szwagrów Mariana i Eugeniusza.

