
Ogłoszenia parafialne 10.1.2021   

Niedziela Chrztu Pańskiego 

1. W poniedziałek 11 stycznia  katecheza kerygmatyczna dla rodziców i kandydatów na 

rodziców chrzestnych o godz. 19,00 w domu parafialnym. 

2. We wtorek nie ma kręgu biblijnego. 

3. Z okazji roku św. Józefa poranna msza święta w okresie zwykłym środę będzie 

odprawiana z formularzu o świętym Józefie. 

4. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17,30. Zapraszamy czcicieli MB. 

5. W piątek 15 stycznia katecheza liturgiczna dla rodziców i chrzestnych o godz. 18,45. 

Spotykamy się przy kaplicy aniołów stróżów.  

6. Przypominamy, że w miejsce tegorocznej kolędy odwołanej z powodu zarazy spotykamy 

się z parafianami podczas wieczornych eucharystii o godz. 18,00. Po eucharystii spotkanie 

w kościele i błogosławieństwo rodzin.  

Poniedziałek 11.01.2021  

ul. Pożegowska  

Wtorek 12.01.2021  
Skrzynecka  
Spacerowa   
Wiejska  

Środa 13.01.2021  
Krótka  
Fiedlera  
Fredry  
Orzeszkowej  

           Cegielniana  

Czwartek 14.01.2021  
Konopnickiej  
Krańcowa  
Jeziorna  
Os Sportowców  

Piątek 15.01.2021  
Ludwikowo  
Jeziory 
Niepodległości  
Powstańców WLKP. 
Budzyńska  
Osiedle Pisarzy  

7. Osoby, które są gotowe co tydzień sprzątać parafialną toaletę proszone są o kontakt z 

prezbiterem proboszczem. 

8. Uczestników Szkoły Biblijne poziom drugi  informuję, że zajęcia szkoły biblijnej zostaną 

przeniesione na sobotę 16 stycznia po wieczornej mszy świętej z powodu przypadającego 

w dniu 17 stycznia dnia judaizmu. 

9. Uczestników Szkoły Biblijnej, którzy chcą pomóc przy parafialnych obchodach Niedzieli 

Słowa Bożego prosimy o kontakt z prezbiterem proboszczem. 

10. Mamy jeszcze kalendarze wydane przez archiwum diecezjalne. Można je zabrać od 

ministrantów. 

11. Dziękujemy wszystkim za ofiary składane na rzecz Parafii. Dziękujemy również za 

wpłaty dokonywane na konto parafialne. 

Zmarli: + Dorota Wojciechowska, l.44 z Rejmota, pogrzeb w poniedziałek o godz. 10,00; 

+Jan Jakuboszczak, l.88 z Wodnej, pogrzeb we wtorek o godz. 12,00; +Lesława Gielnik, 

l.80 z Jarzynowej, pogrzeb środa godz. 12,00; +Teresa Ciesielska, l.84 z ul. Sowinieckiej, 

pogrzeb w czwartek o godz. 10,00; +Riske Tadeusz, l.71 z ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej 

pogrzeb w czwartek godz. 12,00;  +Urszula Mika, l.85 z ul. Plac 20 Października, pogrzeb 

piątek godz. 10,00; + Stanisław Zamorski, l.70 z ul. Prusa, pogrzeb w sobotę godz. 10,00 

+Zbigniew Dudek, l.53, Śremska pogrzeb, sobota godz.12.00; +Bogusław Kapczyński, l.74 



z Brzoskwiniowej, pogrzeb Poznań ul. Nowina w poniedziałek 18 01 godz.12,00; 

+Stanisław Michalak l. 78, z Ogrodowej. Dobry Jezu a nasz Panie. 

 

 


