
Ogłoszenia Duszpasterskie 

VI niedziela w ciągu roku  - 13.2.2022 r. 

  

1)    Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Te które złożyliście 

dzisiaj w 2 niedziele miesiąca przeznaczamy w całości na zapłatę za 

ogrzewanie i prąd. 

2)    Prosimy parafian o stosowanie się do reguł noszenia maseczek w miejscach 

publicznych. 

3)    Szkoła biblijna poziom 3  dzisiaj po mszy św. wieczornej w kaplicy adoracji. 

4)    Siostry Uczennice Krzyża zapraszają młodzież na Spotkanie Młodych  

w domu sióstr w dniu dzisiejszym o godz. 19.00. 

5)    Spotkanie synodalne „Dialog w Kościele” zaplanowano na dzisiaj 

przeniesione zostaje na wtorek 1 marca. 

6)    Dla rodziców i kandydatów na rodziców chrzestnych katecheza 

kerygmatyczna w poniedziałek o godz. 19.00 w sali w domu parafialnym. 

7)    Modlitwy za wstawiennictwem św. Antoniego we wtorek o 17.40 w kaplicy. 

Diakon Sławek zaprasza na Krąg Biblijny we wtorek po wieczornej mszy św. 

w sali w domu parafialnym. 

8)    Nowenna do MB NP. w środę o 17.30. Zapraszamy. 

9)    Spotkanie synodalne „Dialog w Kościele i Społeczeństwie” będzie  

w czwartek 17 lutego po wieczornej mszy św. w Sali Dobrego Słowa. 



10)         Dla rodziców i kandydatów na rodziców chrzestnych katecheza 

liturgiczna w piątek w kościele po Koronce do miłosierdzia Bożego, 

 tj. ok. 18.50. 

11)         Szkoła Biblijna poziom podstawowy ma spotkanie w przyszłą niedzielę 

po mszy wieczornej w kaplicy adoracji. 

12)         Na Parafialnej stronie Internetowej uruchomiliśmy nową podstronę 

LEKTURY. Umieszczamy tam materiały poszerzające nasze patrzenie wg. 

wiary. 

13)          Zaproszenie: Podczas tegorocznych świąt wielkanocnych schola 

parafialna będzie śpiewała na liturgiach w Wielki Piątek i Wielką Sobotę. 

Chętnych do udziału w posłudze muzycznej (śpiewaków i instrumentalistów) 

zapraszamy do skontaktowania się z koordynatorem scholi - Stanisławem 

Chrustem (tel. 792641134, email stan.chrust@gmail.com). Mile widziane 

doświadczenie muzyczne - wokalne solowe lub chóralne. Spotkanie dla 

niezdecydowanych, które miało być w niedzielę po mszy św. zostało 

odwołane. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panem Stanisławem 

Chrustem. 

14)          Informuję, że podchodzimy do wymiany dalszej części płotu na 

cmentarzu. Na 22 lutego mamy umówioną firmę. Do tego czasu  potrzebujemy 

przygotować teren, tzn. wyciąć drzewa rozrośnięte przy płocie, wygrabić 

konieczny  odcinek i zdemontować istniejący płot. Dlatego prośba szczególnie 

do braci Mężczyzn: jeżeli  macie trochę siły i  znajdziecie czas to prosimy 

o pomoc. Płot będziemy demontować w sobotę od godz. 10,00 Ale już  

w czwartek i piątek (w godzinach od 10.00 do 16.00) chcemy wycinać 

drzewka i grabić. Może ktoś ma piłę i chciałby po spiłowaniu wziąć udział  

w posprzątaniu terenu i zabrać to gałęziowe drewno do spalenia to będziemy 

wdzięczni. 

https://poczta.o2.pl/d/


15)          W marcu do kin wchodzi film "Cud Guadalupe". Projekcja na którą się 

wybieramy odbędą się 9.03 o godz.19.00  w Multikinie 51(Poznań). Zapisy  

w zakrystii dzisiaj abyśmy mogli nas zgłosić. Cena biletu 14.90. 

Zmarli:  

śp. Salomea Siejek l. 86 z ul Kolejowej.  

Dobry Jezu … 

  

 


