OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 WRZEŚNIA 2017 A. D.
1. Dzisiejszej Niedzieli po Mszy Świętej o godz. 11.00. będzie miało miejsce spotkanie dla dzieci
z klas trzecich szkoły podstawowej i ich rodziców w związku z przygotowaniem do przyjęcia I
Komunii Świętej.
2.Biuro parafialne jest czynne w dni powszednie po drugiej Mszy Świętej i w soboty po porannej
Mszy Świętej. Możliwa jest już rezerwacja intencji mszalnych na rok 2018. (Jednorazowo 2
intencje niedzielne lub świąteczne od jednej rodziny.) Wyjątkowo w poniedziałek biuro będzie
nieczynne.
3. Zapraszamy w soboty do końca września o godz. 21:00 na Apele Jasnogórskie przy figurze
Matki Bożej przy kościele parafialnym.
4.W tym tygodniu swoje spotkania duszpasterskie będą miały następujące grupy:
- Stowarzyszenie Patronki Dobrej Śmierci oraz Matki w Modlitwie, w środę 20 września, o
godz. 19.00 w salce katechetycznej.
- Krąg Biblijny, w środę 20 września, o godz. 19.30 w salce katechetycznej.
- Oaza Młodzieżowa, w czwartek 21 września, o godz. 19.30 w salce katechetycznej.
- Kandydaci na lektorów i lektorzy, a także wszyscy chętni do czytania i śpiewania podczas
Liturgii Mszy Świętej, w piątek 22 września, o godz. 19.30 w salce katechetycznej.
Przypominamy, że obecność kandydatów na lektorów i lektorów na zbiórce jest
obowiązkowa!!!
5.Organizujemy wyjazd na Święto Młodych do Inowrocławia w sobotę 23 września od rana
do wieczora. Zapraszamy młodzież gimnazjalną, szczególnie bierzmowaną i
ponadgimnazjalną do włączenia się w to dzieło. Szczegóły na plakacie w gablocie przy
kościele. Natomiast więcej informacji i zapisy u Księdza Wikariusza.
6.W przyszłą Niedzielę 24 września, o godz.16.00 będzie miała miejsce Msza Święta dla
młodzieży bierzmowanej z klasy VII szkoły podstawowej, a także II i III gimnazjum.
Przypominamy, że uczestnictwo w niej jest obowiązkowe dla wszystkich przygotowujących
się do sakramentu bierzmowania.
7. W przyszłą Niedzielę 24 września będziemy gościć w naszej wspólnocie parafialnej
małżeństwa z Domowego Kościoła, które podczas każdej Mszy Świętej będą dzieliły się
świadectwem swojego życia i codzienności, a także przybliżą nam założenia tego dzieła.
8.Zachęcamy do zakupienia i lektury Przewodnika Katolickiego.
9. Planowana jest pielgrzymka na Jasną Górę w czwartek i piątek, 21 i 22 września. Osoby już
zapisane prosimy o potwierdzenie wyjazdu i dokonanie wpłaty w wysokości 170 zł. Koszt
obejmuje przejazd, nocleg u sióstr zakonnych, obiad w drugim dniu, zwiedzanie zamku w
Gołuchowie, a także ubezpieczenie. Wyjazd w czwartek o godz. 7.00 z przed Kościoła Św.
Andrzeja Boboli.
www.parafia-budzyn.pl
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10. W dniach od 29 września do 1 października Centrum Edukacyjno-Formacyjne w Gnieźnie
organizuje weekendowe rekolekcje małżeńskie. Więcej informacji na plakacie w gablocie przy
kościele, albo na stronie internetowej www.cef.pl.
11. Kino MEWA GOK-u zaprasza na film pod tytułem Fatima. Ostatnia tajemnica w najbliższy
piątek, sobotę i niedzielę o godzinie 17:00.
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