
PARAFIA P.W. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W POGRZYBOWIE 
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 05.09.2010 

 
Msze św. dzisiaj w Pogrzybowie o godz. 7.30 i 10.30, w Radłowie o godz. 9.00 i 18.30. 

W dni powszednie w Pogrzybowie o godz. 17.00, w piątek dodatkowo o godz. 9.00, 
w Radłowie o godz. 18.30. 

 
 
Tydzień temu zbieraliśmy ofiary na KUL i nasze kaliskie Seminarium Duchowne. 
Wszystkim, którzy otworzyli swoje serca składamy w imieniu tych wspólnot serdeczne staropolskie  
„Bóg zapłać!”. Za tydzień – w II niedzielę miesiąca – składka w naszym kościele przeznaczona będzie  
na cele budowlane. Już dziś polecamy ten fakt pamięci i ofiarności naszych Parafian. 
 
W środę przypada święto Narodzenia NMP – MB Siewnej. Msze św. w tym dniu odprawimy  
jak w dzień powszedni. Na każdej Mszy św. poświęcimy ziarno przeznaczone na zasiew. 
W związku z tym świętem już dzisiaj rozpoczynają się uroczystości odpustowe w Jankowie Zaleśnym.  
Suma odpustowa dziś i w środę o godz. 11.00. Szczegóły w gablotce. 
W środę Kustosz u MB Kotłowskiej Ks. Adam Kosmała zaprasza na uroczystości odpustowe.  
Suma odpustowa o godz. 12.00. W przyszły poniedziałek 13.09. przypada I rocznica koronacji  
obrazu MB Kotłowskiej. Szczegóły w gablotce. 
 
Zapraszamy wszystkich obecnych ministrantów, lektorów i kandydatów na pierwszą w tym roku szkolnym 
zbiórkę, która odbędzie się w sobotę o godz. 10.00 w starej salce w organistówce. Obecność obowiązkowa! 
Zabieramy ze sobą przybory do pisania, dobry humor i zapał do przygody. 
 
W sobotę przybędzie do naszej diecezji kopia obrazu Pani Jasnogórskiej. Witać Ją będziemy w Kaliszu  
na placu przed Bazyliką Św. Jozefa o godz. 17.00. Zapraszamy do indywidualnego wyjazdu do Kalisza 
wszystkich pragnących wziąć udział w tym wydarzeniu. 
 
Powstaje Towarzystwo Przyjaciół Kościoła Parafialnego w Pogrzybowie. Zapraszamy wszystkich,  
którym leży na sercu dobro naszej pięknej zabytkowej świątyni, na spotkanie organizacyjne w środę 22.09.  
o godz. 20.00 w nowej salce na probostwie. 
 
W sierpniu zmarło dwóch naszych Parafian: ś.p. Sylwester Piekarczyk i Zbigniew Nowak. 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 
 
Polecamy uwadze naszych drogich Parafian prasę katolicką: nowy numer „Opiekuna”, a w nim m.in. homilia 
Ks. Biskupa i obszerny artykuł z diecezjalnych dożynek w Jankowie Zaleśnym i festiwalu „Abba Pater”,  
którym współkierował Jakub Tomalak, syn naszej Parafii. Polecamy także nowy numer „Przewodnika 
Katolickiego” oraz „Naszej Arki”. 
 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 
 

1) Rafał Marcin Lisiak; kawaler; zam. Ostrów Wlkp., ul. Bema 97 
Justyna Paulina Francka; panna; zam. Przybysławice 110c 

 
2) Maciej Szorek; kawaler; zam. Krotoszyn, Osiedle Sikorskiego 3/10 

Marlena Żurkowska; panna; zam. Przybysławice 116a 
 

3) Mateusz Szydełko; kawaler; zam. Grabownica, parafia Kuźnica Czeszycka 
Beata Maria Bilska; panna; zam. Pogrzybów 58 

 
Każdy, kto wiedziałby o przeszkodach sprzeciwiających się zawarciu związku małżeńskiego przez w/w, 

zobowiązany jest powiadomić o tym Ks. Proboszcza. 
 
 

Wszystkim życzymy tradycyjnie miłej niedzieli i błogosławionego nowego tygodnia. 


