
Jeden dzień na raz – to wystarczy. Nie oglądaj się za siebie i nie martw się przeszłością, ponieważ jej już nie ma. I 
nie niepokój się o przyszłość, bo ta jeszcze nie nadeszła. Żyj teraźniejszością i rób to tak pięknie, by była warta 

wspominania. 
                                                                                                                                    Ida Scott Taylor 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

20 czerwca 2021 
 

1. W minioną niedzielę na cele remontowe naszej Parafii zebraliśmy 4 526 zł.  oraz na 
KUL, WT i Szkoły Katolickie w Poznaniu 683 zł. Wszystkim ofiarodawcom składamy 
serdeczne: „Bóg zapłać”.  

2. Dziś w naszej wspólnocie parafialnej gościmy Misjonarzy Oblatów, którzy zorganizowali 
w naszej Parafii Niedzielę Misyjną. Po Mszach św. będzie możliwość nabycia produktów 
misyjnych: kawy, herbaty, figurek, różańcy itp. 

3. Od dziś kończy się dyspensa od udziału w Mszy św. niedzielnej oraz w Uroczystości 
Nakazane.  

4. W tym tygodniu Msze św. na zakończenie roku szkolnego: 
SP2 w czwartek  
kl. 1-3 godz. 11:00 w Klasztorze  
kl. 4-8 godz. 10:00 w Farze 
SP4 w czwartek  
kl. 0-4 godz. 8:30 w Farze  
kl. 5-8 godz. 10:00 w Klasztorze 
LO w piątek 
godz. 8:00 w Klasztorze.  

5. We wtorek 22 czerwca zapraszamy na wieczorną Mszę św. o godz. 18:30 do Kościoła 
Ducha Św. Zaraz po niej odbędzie się krótki wykład historyczny przygotowany przez 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodziskiej. Tym razem pan Jędrzej Czechowski opowie 
o historii grodziskich katów na przełomie kilku wieków. 

6. W środę po wieczornej Mszy św. nauka chrzcielna na miesiąc lipiec dla rodziców  
i chrzestnych. 

7.  W czwartek obchodzimy Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, a w piątek 
święto NMP Świętogórskiej z Gostynia. 

8. Nabożeństwa czerwcowe oprawiamy w łączności z wieczorną Mszą św.  
9. Grodziska Pielgrzymka do Wielenia wyruszy dnia 1 lipca 2021 r. o godz. 5:30 

 z parafii NSPJ w Grodzisku. Szczegóły na plakatach. 
10. W minionym tygodniu odeszli do Pana: Ś+P Marianna Kałek, Ewa Orłowska. Dobry 

Jezu… 
11. Prasa Katolicka, ogłoszenia z intencjami mszalnymi do nabycia przed Kościołem. 
12. Solenizantom i Jubilatom, którzy w nadchodzącym tygodniu obchodzić będą swoje 
święto składam najlepsze życzenia. Wszystkim życzę dobrego tygodnia, 
opromienionego nieustanną życzliwością ludzi. Pozdrawiam też wszystkich chorych oraz 
starszych Parafian, którzy musieli pozostać w domach, ale zapewne wspierają nas 
swoją modlitwą. 
 

 
 


