
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

11.09.2022 

1)    Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. 

2)    Za tydzień zbiórka do puszek na KUL i wydział teologiczny.   

3)    Zachęcamy parafian do oglądania wystawy fotograficznej poświęconej 

Chrześcijanom Orientu. Jednocześnie zapraszam na spotkanie dzisiaj po mszy św. 

o godz. 12.00 z prof. Michaelem Abdalą, który w krótkim wykładzie wprowadzi 

nas w tematykę prześladowanych chrześcijan Wschodu a następnie oprowadzi nas 

po wystawie. 

4)    Katecheza kerygmatyczna dla rodziców i kandydatów na rodziców 

chrzestnych w poniedziałek o godz. 19.00 w domu parafialnym. 

5)    Jednocześnie zapraszamy na 4 spotkania z Ewangelią wg św. Łukasza 

prowadzone przez naszych katechistów pierwsze z nich w poniedziałek 19 

września o godz. 19.00 w Sali na Górze naszego domu parafialnego. Adresatami 

spotkań są dorośli, którzy przechodzili katechezę kerygmatyczną i chcą 

pogłębienia swojej wiary. 

6)    We wtorek Nowenna do św. Antoniego o 17.40 w kaplicy adoracji. 

7)    Nabożeństwo fatimskie we wtorek 13 września o godz. 18.00. Różaniec o 

17,30 przy figurze MB Fatimskiej. Prosimy panów chętnych do noszenia figury 

o zgłoszenie się w zakrystii. 

8)    Spotkanie scholii młodzieżowej we wtorek o godz. 19.30 w Sali na górze w 

domu parafialnym. Młodych chętnych do śpiewania zapraszamy. 

9)    W środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy o 17.30 w kościele. 

10)  Na wspólną modlitwę przy Krzyżu na ul. Śremskiej i Ptasiej zapraszamy w 

środę 14 września w święto Podwyższenia Krzyża na godz. 17.00. 

11) Biblioteka Parafialna czynna w środy od 16.00 do 18.00 i w drugą 

niedzielę  miesiąca od 11.30 do 12.00. 



12)  Rodziców dzieci, które w tym roku mają przystąpić do 1 komunii świętej 

zapraszam na spotkanie w czwartek 15 września o godz. 19.00 w naszym kościele. 

13)  Katecheza liturgiczna dla rodziców chcących ochrzcić swoje dzieci w naszej 

parafii oraz dla kandydatów na rodziców chrzestnych w piątek po wieczornej 

mszy św. i po koronce. 

14)  W sobotę 17 września liturgiczne wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego 

Felińskiego wieczorna msza św. wg formularza o Świętym w obecności relikwii. 

15)  Zapraszamy uczniów klasy 7 i 8 oraz tych, którzy mają w dniu 9 listopada 

przyjąć sakrament bierzmowania  w niedzielę 18 września tj w dzień św. 

Stanisława Kostki na rozpoczęcie tegorocznych spotkań. Bądźcie na mszy św. o 

godz. 12.00 Towarzystwo rodziców mile widziane. Po mszy św. krótkie spotkanie 

dla tych co mają być bierzmowani 9 listopada. 

16)  Biuro cmentarne we wrześniu będzie czynne w sobotę 17 w godz. od 9,00 do 

11.00  oraz we wtorek 27 września od 17.30 do 19.00. W sobotę 24 września biuro 

cmentarne będzie nieczynne. 

Zmarła  

Jadwiga Kruszona l.87 z ul. Kościelnej.  

Dobry Jezu a nasz Panie. 

 


