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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

1. W minioną niedzielę zebraliśmy na prace remontowe i inwestycyjne 6.829 zł. Bóg 

zapłać za złożone ofiary. 

2. Dziś przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Do puszek na KUL, 

Wydział Teologiczny UAM i szkoły katolickie zebraliśmy 411 zł.  

3. Spotkanie z rodzicami, którzy chcą przygotować swoje dzieci do pierwszej komunii św. 

w 2022 r. odbędzie się jutro w poniedziałek 20 września po Mszy św. wieczornej.  

4. Natomiast spotkanie z młodzieżą chcącą przyjąć sakrament bierzmowania odbędzie się 

za tydzień 27 września po Mszy św. wieczornej.   

5. W najbliższym tygodniu przypada we wtorek święto św. Mateusza, a w czwartek  

św. o. Pio. 

6. W przyszłym tygodniu odpust św. Michała Archanioła w Parzęczewie. Suma 

odpustowa o godz. 12.00.  

7. W niedzielę 26 września w grodziskiej farze zostanie odprawiona dodatkowa Msza św. 

o godz. 16.00 przez o. Charbela Beirouthy z zakonu libańskich maronitów, kustosza 

grobu św. Szarbela w Annaya w Libanie. To niezwykła okazja, aby uczestniczyć w 

jednej z najstarszych liturgii Kościoła katolickiego, w rycie maronickim, podczas której 

używa się języka aramejskiego, języka którym posługiwał się nasz Zbawiciel podczas 

Ostatniej Wieczerzy. Po Mszy nabożeństwo, uroczyste przekazanie relikwii św. 

Szarbela i błogosławieństwo olejami św. Pustelnika. Msza św. będzie transmitowana na 

naszym kanale YouTube. W ten sposób inaugurujemy comiesięczną modlitwę o 

uwolnienie, uzdrowienie i uświęcenie, która od października będzie miała miejsce w 

każdy ostatni piątek miesiąca pod hasłem: „Wieczór z Mistykami Kościoła”.   

8. Prasa katolicka oraz ogłoszenia z intencjami mszalnymi do nabycia przed Kościołem. 

9. Burmistrz Grodziska Wlkp. przypomina, że 30 września kończy się Narodowy Spis 

Powszechny. Komunikat w tej sprawie wywieszony jest w gablotach.    

10. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby dziecka Igi Jakubczyk i śp. Krystyny 

Patalas. Powstańmy, aby pomodlić się za naszych zmarłych: Dobry Jezu…  

Święty Michale Archaniele…  
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