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1) Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za ofiary 

złożone w dniu dzisiejszym na potrzeby remontowe w naszej parafii. Przymierzamy 

się do zakończenia opłotowania na cmentarzu od strony szkoły podstawowej nr 1. 

2) W tym trudnym czasie wojny ukraińsko rosyjskiej prosimy o modlitwę i post  

w intencji pokoju. 

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

publicznych. 

4) Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 17.00. Kazanie wygłosi ks. Jakub 

Drosik. 

5) Szkoła biblijna poziom podstawowy ma spotkanie w dniu dzisiejszym po wieczornej 

mszy św. w kaplicy. 

6) Parafialny oddział Akcji Katolickiej zaprasza na Drogę Krzyżową na Pożegowo  

w sobotę 26 marca o godz. 10.00. rozpoczęcie przy figurze MB Fatimskiej za 

kościołem w Mosinie. Zakończenie koło krzyża na ul. Wiejskiej na Pożegowie. 

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) Od środy rozpoczynamy Triduum przed uroczystością św. Józefa. Homilie 

przygotowujące do uroczystości podczas mszy porannych i wieczornych. Każdego 

dnia odmówimy też Litanie do św. Józefa. W Uroczystość św. Józefa w Sobotę. Msza 

św. z Uroczystości tylko o godz. 8.15. Wieczorna Msza będzie już z 3 niedzieli 

Wielkiego Postu. W związku z powyższym zapraszam wszystkich czcicieli św. Józefa 



do Kościoła w Puszczykówku na sumę odpustową w Sobotę 19 marca o godz. 11.00. 

Podczas sumy w Koncelebrze będzie tez intencja za naszą wspólnotę parafialną.  

10) Spotkanie synodalne pt. „Ekumenizm” w czwartek 17 marca po wieczornej mszy 

św. w domu parafialnym. Z całego serca zachęcamy parafian do uczestnictwa w tym 

wydarzeniu. Jest to miejsce, gdzie można się spotkać i podzielić swoją troską o Kościół. 

Bardzo ale to bardzo zapraszamy do włączenia się do grupy synodalnej. Jest ona 

otwarta dla każdego, kto chce się spotkać i podzielić swoja troska o Kościół. 

11) Droga krzyżowa dla dorosłych w piątek rano o 7.30 i wieczorem po mszy św. 

wieczornej. Droga krzyżowa dla dzieci o godz. 17.00. 

12) Biuro cmentarne gdzie można załatwić sprawy dotyczące postawienia pomnika  

i prolongat za groby czynne w sobotę od godz. 9.00 do 11.00. 

13) Szkoła biblijna poziom 3 w przyszłą niedziele po mszy św. wieczornej w kaplicy 

adoracji. 

14) Na parafialnej stronie Internetowej uruchomiliśmy nową podstronę LEKTURY. 

Zachęcamy do odwiedzin . 

15) Osoby, które chciałyby przyjąć do swojego domu uchodźców z Ukrainy proszone 

są o pozostawienie do siebie kontaktu w zakrystii. 

16) Koperty na daninę diecezjalną wyłożono z tyłu Kościoła. 

 

Zmarli: 

śp. Janina Chmiel l.87 z ul. Sowinieckiej, 

śp. Aniela Pazgrat l.87 z ul. Śremskiej; 

śp. Piotr Olejnik l. 55 z ul. Tylnej – pogrzeb w środę o godz. 10.00 

śp. Kazimiera Witt l. 89 z ul. Sowinieckiej – pogrzeb w czwartek o godz. 10.00 

Dobry Jezu a nasz Panie … 

 


