
O g ł o s z e n i a  P a r a f i a l n e

XXVII Niedziela Zwykła – 6 października 2019 r.

1. Dziękuję kolejnym rodzinom za opiekę nad naszą świątynią parafialną.

2. Msze św. w tygodniu:

• we wtorek Msza św. pogrzebowa ś.p. Zofii Langner o godz. 13.00,

• we piątek o godz. 9.00 za Parafian,

• w pozostałe dni tygodnia o godz. 17.00.

3. Zapraszam codziennie na nabożeństwo różańcowe na początku Mszy św. W niedzielę
na  Mszy  św.  o  godz.  9.00.  Dzieci  komunijne  oraz  ich  rodziny  zapraszam  na
nabożeństwa w środę i czwartek.

4. W  poniedziałek  przypada  wspomnienie  NMP  Różańcowej.  Suma  odpustowa  w
Burzeninie w tym dniu o godz. 12.00.

5. Za tydzień obchodzimy XIX Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”. Z tej
racji  po obu Mszach św.  ministranci  będą przed kościołem zbierać na stypendialny
Fundusz „Dzieło Trzeciego Tysiąclecia”.

6. Pod chórem wyłożone są już karteczki na wypominki jednorazowe i roczne. Można je
składać w zakrystii. 

7. W sobotę za tydzień zbiórka ministrantów o godz. 10.00.

8. Przypominam o  możliwości  udziału  w Programie  Pomocy Żywnościowej.  Żywność
można będzie odbierać w naszej Parafii. W programie na rok 2019/2020 obowiązuje
kryterium dochodowe: 1.402 zł.  osoba samotnie gospodarująca; 1.056 zł.  osoba
żyjąca w rodzinie.  Szczegóły w gablocie ogłoszeń.  W Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej  w  Burzeninie,  można  odebrać  pisemne  skierowanie,  które  będzie
obowiązywało  do  czerwca  przyszłego  roku,  następnie  przynosimy  je  do  kancelarii
parafialnej lub zakrystii.

9. Trwają zapisy na wyjazd do Ostrowite na pielgrzymkę parafialną, która odbędzie się w
piątek, 18 października (wyjazd o godz. 6.00 sprzed kościoła). Cena przejazdu 40 zł.
Zapisy w zakrystii oraz u p. Magdy Gibkiej. W programie: nawiedzenie grobu ś.p. ks.
prał.  Czesława  Rawskiego,  pomnika  męczeństwa  bł. ks. Jerzego  Popiełuszki  przy
Tamie Włocławskiej oraz Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej w
Świnicach Warckich, gdzie zostanie odprawiona Msza św. w intencji  pielgrzymów i
całej naszej Parafii.

10. Trwa  zbiórka  baterii  i  niepotrzebnych  płyt  CD  i  DVD.  Środki  uzyskane  z  ich
recyklingu  zasilą  fundusz  przeznaczony  na  działania  polskich  misjonarzy  Księży
Sercanów na misjach w Afryce i Azji. Można również ofiarować różańce, mogą być
używane, ale kompletne i nie zerwane. Misjonarz pochodzący ze Złoczewa a obecnie
pracujący w Togo będzie te różańce rozdawał wśród swoich Parafian, którzy bardzo
chętnie takie różańce przyjmą.

11. Pod  chórem  dostępne  są:  Opiekun,  Niedziela,  Tęcza,  Misyjne  Drogi oraz  Dobre
Nowiny oraz Kalendarze Diecezjalne, z których środki przeznaczone są na kształcenie
przyszłych kapłanów w Seminarium Duchownym w Kaliszu.

12. Wszystkim parafianom i gościom życzę dobrej niedzieli i udanego tygodnia.



I n t e n c j e  m s z a l n e

Poniedziałek 17.00 + Weronikę Świątek od chrześnicy Krystyny 
z rodziną

Wtorek 13.00 + Zofię Langner /Msza św. pogrzebowa/

Środa 17.00 + Józefa Włochacza od sąsiadów Kaczmarków

Czwartek 17.00 Msza św. dziękczynna za zbiory od mieszkańców Marianowa

Piątek 9.00 Za Parafian

Sobota
17.00 + Wacławę, Reginę, Józefę, 

Kazimierza Skowronów;  Aurelię 
Płaczek

Niedziela

9.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Najświętszej oraz wszelkie 
potrzebne łaski dla Jeremiasza z okazji 
Jego 1. urodzin

12.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Najświętszej oraz wszelkie 
potrzebne łaski dla Bogumiły 
i Pawła z okazji 30 r. ślubu

od dzieci


	XXVII Niedziela Zwykła – 6 października 2019 r.

