Parafia pw. Świętego Józefa Rzemieślnika
w Swarzędzu
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 14.10.2018
1. Dzisiaj w kościele przeżywamy XVIII Dzień Papieski pod
hasłem „Promieniowanie ojcostwa”.
2. Dzisiaj też II niedziela miesiąca. Składka podczas Mszy
Świętej przeznaczona jest na budowę naszego kościoła.
Na kolejny etap związany z ociepleniem wewnętrznym
dachu. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane nieustannie
na ten cel.
3. Dziękuję też tym rodzinom, które w ostatnim czasie złożyły
ofiarę na ocieplenie dachu w biurze parafialnym i na konto
bankowe.
4. Przy wyjściu z kościoła do nabycia są też „małe drewniane
cegiełki” na ocieplenie dachu kościoła.
5. Dzisiaj o g.11.30 Msza Święta dla dzieci, które w przyszłym
roku przystąpią do I Komunii Świętej. Po Mszy Świętej
spotkanie dla rodziców. W tym dniu rodzice oddają
deklaracje.
6. W przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o g.11.30 dzieci, które
przygotowują się do I Komunii Świętej będą miały
poświęcone różańce.
7. Można jeszcze rezerwować Mszę Święte na Nowy Rok 2019
i Wymienianki roczne za naszych drogich zmarłych,
za których będziemy modlić się od I Niedzieli Adwentu.
8. Trwa październik, czyli miesiąc różańca. W naszej parafii
różaniec w niedziele w łączności z wymieniankami
za naszych zmarłych o g.7.20. W pozostałe dni pół godziny
przed Mszą Świętą. W sobotę o g.17.15.
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9. Dla dzieci różaniec we wtorki i czwartki o g. 16.45.
Dzieci podczas pierwszego nabożeństwa różańcowego
otrzymały książeczkę, a na każdym następnym różańcu
otrzymują naklejki związane z 160 rocznicą objawień
Matki Bożej w Lourdes. Bardzo proszę rodziców i dziadków
o uczestnictwo w różańcu wraz z dziećmi.
10. W każdy poniedziałek po rannej Mszy Świętej o g.8.00
odbywa się sprzątanie kościoła. Gdyby ktoś chciał
dołączyć do grupy sprzątającej serdecznie zapraszam
i z góry dziękuję. Dziękuje tym, którzy już się włączyli.
11. We wtorek o g.17.00 odbędzie się spotkanie formacyjne dla
dzieci z klas: 4-6 Szkoły Podstawowej. Spotkanie w salce
poprowadzi p. Elżbieta Cholewicka.
12. We wtorek przypada 40 rocznica wyboru św. Jana Pawła II
na Stolicę Piotrową. Zapraszam wszystkich na Mszę Świętą
o g.18.00 połączoną z Nowenną do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. W tym dniu dziękować będziemy
Panu Bogu za Papieża Polaka. Na Mszę Świętą w tym dniu
zapraszam też wszystkich nauczycieli, którzy w ostatnich
dniach przeżywali swoje święto, a także osoby należące do
Wspólnoty Żywego Różańca. Po Nowennie comiesięczne
spotkanie w salce z Zelatorem p. Wawrzyńcem
Kuraszewiczem.
13. W czwartek przypada święto św. Łukasza. To dzień modlitw
za Pracowników Służby Zdrowia. Zapraszam na Mszę Świętą
o g.18.00 wszystkich pracujących w Służbie Zdrowia.
14. W czwartek w salce parafialnej odbędą się spotkania
w grupach dla młodzieży przygotowującej się do
bierzmowania. Klasa 7 – g. 18.45, Klasa 8 – g. 19.30.
Spotkania poprowadzi p. Ewa Borkowska.
15. W sobotę o g.10.00 dalsza część kursu lektorskiego dla
wszystkich którzy chcą czytać podczas Mszy Świętej.
Zapraszam w sposób szczególny młodzież.
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16. Za tydzień Światowa Niedziela Misyjna, która rozpoczyna
w kościele Tydzień Misyjny. W tym dniu ofiarami wspierać
będziemy Papieskie Dzieła Misyjne.
17. 24 listopada (sobota) odbędzie się pielgrzymka do
Częstochowy. Będzie to nasze zaproszenie Jasnogórskiej
Pani do Archidiecezji Poznańskiej w kopii Obrazu
Jasnogórskiego. Szczegółowy plan i zapisy w biurze
parafialnym. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc.
18. W naszej parafii powstaje nowa Róża Różańcowa Panów.
Osoby należące do tej wspólnoty zobowiązują się do
codziennego odmawiania 10 różańca. Wszystkich chętnych
panów zapraszam po Mszy Świętej do zakrystii.
By
powstała
Róża
panów
potrzeba
20
osób.
Na ten moment jest już 14.
19. W listopadzie w kościele obchodzony będzie Światowy
Dzień Ubogich (12-18 listopada 2018). W naszej parafii
rozprowadzana będzie jak co roku Tytka Charytatywna.
W tym roku Tytka Charytatywna będzie odpowiedzią na
apel papieża Franciszka związany ze Światowym Dniem
Ubogich. Papież zachęca i mówi: „Poczujmy się wszyscy
w tym dniu dłużnikami ubogich, abyśmy poprzez
wyciągnięte ręce do siebie nawzajem mogli zrealizować
zbawcze spotkanie, które umacnia wiarę, urzeczywistnia
miłość i umożliwia nadzieję w kroczeniu bezpiecznie
na
drodze
do
Pana,
który
przychodzi”.
Produkty zgromadzone za pomocą tytek zasilą jadłodajnie
oraz trafią do potrzebujących w naszej parafii.
Do Tytki Charytatywnej można włożyć podstawowe i trwałe
produkty spożywcze oraz środki czystości. W związku z tym
bardzo proszę osoby zainteresowane otrzymaniem takiej
pomocy o zgłaszanie się po Mszy Świętej do zakrystii.
Gdyby też ktoś wiedział, iż są osoby w naszej parafii, które
takiej pomocy potrzebują, to także proszę o informację.
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20. Poznańska Grupa Ekumeniczna, zrzeszająca Kościoły
Chrześcijańskie Miasta Poznania, serdecznie zaprasza na
XVII Ekumeniczne Święto Biblii w dniach 20 -25 października
br. Hasłem tegorocznego Święta są słowa zaczerpnięte
z Księgi Apokalipsy: Ja temu, który pragnie, dam pić darmo
ze źródła wody życia (Ap 21,6). Obok koncertu Gospel Joy
& Metro Big Band, wykładów, spotkań biblijnych, odbędzie
się spotkanie z Janiną Ochojską i Szymonem Hołownią.
Punktem
kulminacyjnym
Święta
stanowić
będzie
Ekumeniczne Nabożeństwo w Katedrze Poznańskiej.
Modlitwom przewodniczyć będą: Ksiądz Arcybiskup
Wojciech Polak, Prymas Polski i Ksiądz Biskup Marek
Izdebski,
Zwierzchnik
Kościoła
EwangelickoReformowanego. Nabożeństwo Słowa zostanie odprawione
w środę, 24 października o godz. 18.30. Szczegóły na
plakatach.

ks. Łukasz Lewandowski

proboszcz
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