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

XXVI Niedziela Zwykła – 29 września 2019 r.

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

2. Msze św. w tygodniu:

• we wtorek o godz. 9.00 za Parafian,

• w sobotę dodatkowo o godz. 16.00,

• w pozostałe dni tygodnia o godz. 17.00.

3. Nabożeństwa różańcowe codziennie od wtorku. W niedzielę na Mszy św. o godz. 9.00.
Dzieci  komunijne  oraz  ich  rodziny  zapraszam  na  nabożeństwa  w  środę  i  piątek.
Poświęcenie  różańców dla dzieci komunijnych za tydzień w niedzielę na Mszy św. o
godz. 12.00, następnie spotkanie z dziećmi i rodzicami.

4. W pierwszy piątek objazd chorych od godz. 13.00, natomiast spowiedź w kościele od
godz. 16.30, następnie Różaniec z Litanią do Serca Jezusowego oraz Msza św.

5. Na Nowennę do Matki  Boskiej Nieustającej  Pomocy zapraszam w najbliższą sobotę
o godz. 17.00.

6. Caritas  Diecezji  Kaliskiej  realizuje  Program  Pomocy  Żywnościowej  skierowany  do
osób  w trudnej  sytuacji  życiowej,  do  rodzin  wielodzietnych  czy  osób  dotkniętych
szczególnymi chorobami czy niepełnosprawnością. Do ubiegłego roku tzw. „żywność”
przywożona  była  do  szkoły  w  Marianowie.  Od  bieżącego  roku  można  ją  będzie
odebrać  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.  Apeluję  do  wszystkich  potrzebujących
wsparcia  o wykorzystanie  okazji  i  niezwłoczne  udanie  się  do  Gminnego  Ośrodka
Pomocy Społecznej w Burzeninie, po pisemne skierowanie, które będzie obowiązywało
do czerwca przyszłego roku. Skierowanie prosimy następnie przynieść do kancelarii
parafialnej lub zostawić w zakrystii.

7. Organizujemy  jako  Parafia  wyjazd  na  grób  ś.p.  ks.  prał.  Czesława  Rawskiego,
Budowniczego  naszego  kościoła.  Nawiedzimy  również  pomnik  męczeństwa
bł. ks. Jerzego  Popiełuszki  przy  Tamie  Włocławskiej,  oraz  Sanktuarium  Urodzin
i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich, gdzie odprawię Mszę św.
w intencji  pielgrzymów  i  całej  naszej  Parafii.  Wyjazd  18  października,  piątek,
o godz. 6.00. Cena przejazdu 40 zł. Zapisy w zakrystii oraz u p. Magdy Gibkiej.

8. Zbiórka  makulatury,  która  przyczyni  środków dla  budowania  studni  w afrykańskim
państwie  Togo,  jest  przeprowadzana  w  Burzeninie.  Na  parkingu  przykościelnym
w Burzeninie stoją dwa kontenery, jeden na książki i gazety, drugi na kartony i tekturę.
W naszej Parafii organizujemy zbiórkę baterii i niepotrzebnych płyt CD i DVD, które
zasilą działania na misjach w Afryce i Azji polskich Księży Sercanów (głównie budowa
studni, nowych domów po tajfunie na Filipinach i stypendiów dla ubogich dzieci).

9. Pod chórem dostępne są: Opiekun, Niedziela, Tęcza, Misyjne Drogi oraz Dobre Nowiny.

10. 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 + Józefę Gibką od Łukasza

Wtorek 9.00 Za Parafian

Środa 17.00 + Helenę Święcicką od brata Tadeusza z rodziną

Czwartek 17.00 + Romana Grzesiaka od syna Przemysława z żoną

Piątek 17.00 + Teresę Włochacz od  chrześnicy  Janiny
z rodziną

Sobota
16.00 W intencji nowoochrzczonego dziecka 

oraz całej Jego rodziny

17.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

Niedziela
9.00  + Adama Wrzoska w 7 r. śm.

12.00 + Teresę Kokocińską z racji imienin od syna Zdzisława
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