
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Plan kolędy na zaproszenie 

1.1. 2023 

1) W dniu dzisiejszym zachęcamy do modlitwy słowami Hymnu o Stworzycielu Duchu 

Przyjdź. 

2) Bóg zapłać za ofiary składane na wsparcie naszej Parafii. 

3) W Nowy Rok msze św. o godz. 9.00; 10.30; 12.00 i 18.00. nie będzie mszy św.  

o godz. 7.30 

4) Akcja Katolicka ma swoje spotkanie w poniedziałek 2 stycznia po wieczornej mszy 

św. w domu parafialnym. 

5) Krąg biblijny we wtorek po wieczornej mszy św w domu parafialnym. 

6) W pierwszy czwartek miesiąca msza św. dla dzieci komunijnych ze SP 1 i SP 2  

o godz. 18.00. 

7) Uroczystość Objawienia Pańskiego przypada w piątek 6 stycznia. Msze św.  

wg. porządku niedzielnego. W tym dniu podczas każdej mszy św poświęcimy kredę 

i kadzidło. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

Nie będzie również katechezy liturgicznej. 

8) Mikołajki zapraszają na wspólne kolędowanie w piątek 6 stycznia o godz. 16.00 do 

Kościoła. 

9) Chorych odwiedzimy w pierwszą sobotę lutego. 

10) Spotkanie opłatkowe parafialnego zespołu CARITAS odbędzie się 7 stycznia  

o godz. 16.00 w Sali Dobrego Słowa. 

11) Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszą sobotę od godz. 17.00. 

Całonocna adoracja rozpocznie się po mszy św. wieczornej. 



12) Dzieci, które w minionym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej 

zapraszam na mszę św o godz. 12.00 w niedzielę 8 stycznia. Młodzież 

przygotowująca się do bierzmowania z klasy 7 i 8 zapraszam na Eucharystię o godz. 

18.00 również w niedzielę 8 stycznia. 

13) Msza św w intencji zmarłego Papieża Benedykta będzie celebrowana w niedzielę 

8 stycznia na sumie. 

14) Szkołą biblijna poziom 3 ma swoje spotkanie po wieczornej mszy św. w niedzielę 

8 stycznia na probostwie. 

15) W grudniu, styczniu i lutym biuro cmentarne jest nieczynne. 

16) Prosimy o zabieranie swoich śmieci cmentarnych do kontenerów przydomowych. 

Zamierzamy bowiem stopniowo ograniczać ilość kontenerów na cmentarzu. 

17) Tegoroczna kolęda ma objąć te rodziny, które wcześniej zaproszą księdza na 

kolędę w zakrystii, lub w Biurze parafialnym, a mieszkają na Czarnokurzu, 

Pożegowie i Za Moreną. Lista ulic objętych propozycją kolędy i proponowanych 

terminów odwiedzin dostępna w zakrystii, na tablicy z tyłu kościoła, na facebooku  

i parafialnej stronie internetowej.   

18) Przed Kościołem można jeszcze nabywać jubileuszowy nr Wiadomości 

Parafialnych w cenie 4 zł. 

19) Pozostałe wydarzenia wg stałego harmonogramu. 

 

Zmarli : 

śp. Mariusz Nowak l. 66 – pogrzeb w środę o godz. 10.00 

śp. Bogdan Jankiewicz l. 71 z ul. Reymonta – pogrzeb w środę o godz. 12.00 

śp. Jerzy Konieczny l. 71 z ul. Chodkiewicza – pogrzeb w czwartek o 10.00 

śp. Władysława Mroczek l. 91 z ul. Sowińskiego – pogrzeb w czwartek o 12.00 

Dobry Jezu a nasz Panie ... 

 



Plan kolędy na zaproszenie  
data dzień ulica 

02.01. poniedziałek Mickiewicza 1-10 

 poniedziałek Mickiewicza 12-29 

 poniedziałek Mickiewicza 31-41 

03.01. wtorek Chodkiewicza 

04.01. środa Reja 1-9 

 środa Reja 10-20 

 środa Budzyńska 

05.01. czwartek Orzeszkowej 

 czwartek Fiedlera, Cegielnia, Spacerowa 

 czwartek Prusa 

07.01. sobota Jeziorna 

 sobota Ludwikowo i Jeziory 

 sobota Krańcowa i Parkowa  

09.01. poniedziałek Krotowskiego 16a 

 poniedziałek Krotowskiego 14 

 poniedziałek Krotowskiego 12 

10.01. wtorek Sienkiewicza 

11.01. środa Powst. Wlkp  

 środa Świerkowa, Modrzewiowa, Gajowa, Platanowa, 

12.01. czwartek Poniatowskiego  

 czwartek Leśna  

 czwartek Kołłątaja  

13.01. piątek Krótka 

 piątek Wiejska od początku 

 piątek Wiejska od końca 

14.01. sobota Sienkiewicza 

 sobota Konopnickiej od 21 B do świateł 

 sobota Konopnickiej i Fredry 

16.01. poniedziałek Mocka i Nizinna  

 poniedziałek Chopina  

 poniedziałek Wodna 

18.01. środa Zieleniec i Osiedlowa 

 środa Szosa Poznańska 



 środa Pożegowska i Skrzynecka 

19.01 czwartek  Czarnokurz  

 

Chęć przyjęcia kolędy prosimy zgłaszać w biurze parafialnym albo  

w zakrystii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


