Ogłoszenia Duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkanocną – 22.04.2018 r.
Jesteśmy owczarnią Chrystusa – Kościołem.Jezus,Dobry Pasterz,przewodzi Kościołowi,troszczy się
o swe owce,szuka zagubionych,przebacza grzesznym,leczy chorych,swoim Ciałem i Krwią swoją karmi głodnych.
Za nas oddał swe życie i dla nas zmartwychwstał.Eucharystia,której sprawowanie oto rozpoczynamy,
jest sakramentalną pamiątką Jego Ofiary dla naszego zbawienia.

1) Dzisiaj jest przed kościołem,zapowiadana przed tygodniem,zbiórka ofiar na rzecz
kleryków i naszego seminarium.Wszystkim,którzy dzisiaj taką ofiarę przed
kościołem na ten cel złożą serdeczne " Bóg zapłać ".
Równie wielkie podziękowania kierujemy wobec tych,którzy złożyli i tych,którzy
jeszcze składają ofiary na daninę diecezjalną i parafialną.
2) Jutro przypada Uroczystość Św.Wojciecha – głównego patrona Polski.
3) W najbliższą środę o g.17.00 Ks.Biskup Edward Janiak,Ordynariusz naszej diecezji
udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży z kl.III naszego gimnazjum.
Na ostatnią próbę w poniedziałek przybędą kandydaci do bierzmowania
wraz ze świadkami.Obecność wszystkich na próbie konieczna.
Natomiast we wtorek o g.16.30 będzie okazja do spowiedzi św.
dla kandydatów do bierzmowania,świadków,rodziców i najbliższych.
4) W najbliższy czwartek o g.15.30 będzie I próba dzieci przed I Komunią św..
Obecność dzieci na próbie obowiązkowa.
Prosimy o przybycie na próbę także rodziców.
5) W piątek przypada czwarta rocznica kiedy to nasz Rodak Ojciec Święty
Jan Paweł II wraz z Ojcem Świętym Janem XXIII zostali ogłoszeni i ukazani
Kościołowi oraz światu jako Święci.
6) W sobotę w Działoszy o g.9.00 będzie I spowiedź dzieci,które przygotowują się
do przyjęcia I Komunii św.w dniu 27 maja.
7) Za tydzień,w niedzielę 29 kwietnia,będziemy obchodzili Uroczystości
Odpustowe ku czci Św.Marka w Św.Marku.Msze św.w niedzielę odpustową
w Św.Marku:o g.9.00 i Suma odpustowa z kazaniem i procesją eucharystyczną
o g.12.00.Pielgrzymka z rozważaniem Drogi Krzyżowej wyruszy sprzed kościoła
parafialnego o g.10.00.
Serdecznie już dzisiaj zapraszamy do udziału rodziny całej naszej parafii,
zapraszamy także gości spoza parafii w uczczeniu tego wielkiego patrona.
8) Dziękujemy wszystkim rodzicom,którzy w miniony piątek sprzątali kościół.
9) W dzisiejszym,nowym numerze czasopisma " Opiekun " znaleźć możemy:
Rozmowę z księżmi naszej diecezji zatytułowaną " W odpowiedzi na głos Boga ";
Fragment Orędzia na 55 Światowy Dzień Modlitw o Powołania;Jest zamieszczony
mądry artykuł pt." Od poczęcia ".
Jest relacja z dnia świętości kapłańskiej w Kaliszu a także wiele treści
wielkanocnych i informacji dotyczących jak zawsze Kościoła Powszechnego
i Diecezjalnego.
10) Przed kościołem i w zakrystii jest do nabycia nowy numer naszego parafialnego
tygodnika.
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