Ogłoszenia parafialne
VI Niedziela Zwykła 16.02.2020 r.
15 lutego 2020
Zakończyliśmy kolejny etap budowy naszego kościoła parafialnego. Dziękujemy Firmie RAMBUD za
wykonane prace i za dużą pomoc dla naszej Parafii. Dziękuję również Wszystkim, którzy włączyli się
w sprzątanie naszego kościoła po zakończonych w piątek pracach budowlanych, Bóg zapłać.
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego w środę 19.02 w czasie Mszy św. o godz. 18.00. Oaza zaprasza
na spotkania w każdy piątek o godz. 18.00. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania z kl. VII,
VIII i z klas ponadpodstawowych zapraszamy w czwartek na Mszę św. na godz. 18.00 i na spotkanie
po Mszy św.
Przypominamy, że w poniedziałek jest wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30, we
wtorek modlimy się do św. Mateusza podczas Mszy św. o godz. 17.00, a w środę Nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.
Ksiądz Biskup Jan Tyrawa zaprasza na wykład dr Ewy Czaczkowskiej, pod tytułem: Jak Karol Wojtyła
przekonał Kościół do Kultu Bożego Miłosierdzia we wtorek 25.02 o godz. 19.00 w Domu Polskim przy
ul. Grodzkiej 1.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o potrzebie budowy społecznego zaufania, o 80
rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir oraz wspomnienie pośmiertne muzyka
Romualda Lipko.
W zeszłą niedzielę w czasie składki budowlanej zebraliśmy 10 220 zł. Wszystkim ofiarodawcom
dziękujemy, Bóg zapłać. W przyszłą niedzielę będziemy zbierali ofiary na ogrzewanie kościoła.
Dziękujemy wszystkim za wspieranie budowy naszego prezbiterium.
SP nr 65 wraz z oddziałami integracyjnymi i sportowymi zaprasza na Drzwi Otwarte Rodziców i
Dzieci kl. I oraz oddziałów „0” w srodę 19.02 o godz. 17.00 przy ul. Golloba 7 i od 17.30 do 18.30
przy ul. Rzeźniackiego 7.
Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. W Lutomiersku przyjmuje zapisy na nowy rok
szkolny, szczegóły w gablotce.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Genowefa Danielewska l. 89, zam. ul. Chałubińskiego 4; śp.
Czesława Więcławska l. 86, zam. ul. Porazińskiej 4; śp. Adam Westpal l. 61, zam. Wałdowo; śp.
Cecylia Cisek l. 87, zam. ul. Wierzejewskiego 1; śp. Zofia Grzybowska l. 71, zam. ul. Porazińskiej 4
(pogrzeb 17.02 o godz. 12.00 na Siernieczku) oraz śp. Maria Nawotka l. 79, zam. ul. Przybory 6
(pogrzeb 18.02 godz. 12.00 cm. Zaświat). Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz
Panie..…

