
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

13.11. 2022 

  

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

2) Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i w sprawnym przebiegu 

bierzmowania. Diakonii muzycznej, osobom sprzątającym kościół, służbie liturgicznej, 

bierzmowanym i ich najbliższym za stworzenia atmosfery modlitwy.  Przypominamy, że 

parafialne podziękowanie za sakrament bierzmowania odbędzie się w niedzielę 20 listopada 

podczas sumy o godz. 12.00. Zapraszamy na tę mszę św. wszystkich nowobierzmowanych 

wraz z ich najbliższymi. 

3) Szkoła biblijna poziom pierwszy ma swoje spotkanie dzisiaj po wieczornej mszy św.  

w kaplicy adoracji. 

4) Dla Kandydatów na rodziców chrzestnych, oraz dla rodziców chcących ochrzcić dzieci  

w naszej parafii katecheza kerygmatyczna w poniedziałek o godz. 19.00 w domu parafialnym. 

5) Biuro cmentarne będzie czynne w najbliższy wtorek tj.15 listopada od godz. 17.30 do 

19.00.  

6) Modlitwa przez wstawiennictwo św. Antoniego we wtorek o 17.40 w kaplicy NS. 

7) Krąg biblijny ma spotkanie we wtorek po wieczornej mszy św. w Domu Parafialnym. 

8) Dnia 15 11 2022 we wtorek o godz. 19.00 na Probostwie odbędzie się spotkanie PZ Caritas. 

Serdecznie zapraszamy. 

9) Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w łączności z wymieniankami w środę o godz. 17.30. 

10) Katecheci spotykają się o 16.30 w środę na probostwie. 

11) W środę 16 listopada przypada święto Matki Bożej Miłosierdzia zapraszam czcicieli MB 

na wieczorna eucharystie podczas której będziemy budowali z Maryją nasz bukiet dla Boga. 

12) Wszystkim, którym bliskie jest uwielbienie Boga wspólnota charyzmatyczna Szkoła 

Nowej Ewangelizacji zaprasza na spotkanie w czwartek o godz. 19.00 w salce na piętrze  

w domu parafialnym. 

13) Rodzice dzieci przygotowujących się do Komunii Świętej zapraszam na spotkanie  

w najbliższy czwartek na godz. 19.00 do kościoła. 



14) Dla Kandydatów na rodziców chrzestnych, oraz dla rodziców chcących ochrzcić dzieci  

w naszej parafii katecheza  liturgiczna w piątek po koronce do MB ok. 18.50 w kościele. 

15) Rada ekonomiczna ma swoje spotkanie w piątek o godz. 19.30. 

16) Biuro cmentarne będzie czynne również w sobotę 19 listopada w godz. od 9.00 do 11.00. 

17) W sobotę, dnia 19 listopada 2022 roku o godzinie 11.00 w Bazylice Katedralnej 

w Poznaniu zostanie odprawiona uroczysta Eucharystia, w czasie której podziękujemy Panu 

Bogu za dar posługi biskupiej Księdza Biskupa Szymona Stułkowskiego w Archidiecezji 

Poznańskiej. Zachęcamy do uczestniczenia w tej liturgii. 

18) Przy wyjściach z kościoła zostały wyłożone karty na WYMIENIANKI. Można składać 

podczas składki, w zakrystii albo w biurze parafialnym i w skarbonie z tyłu kościoła. W tym 

tygodniu modlitwa WYMIENIANKAMI w poniedziałek, środę, czwartek, piątek i w sobotę 

pół godziny przed wieczorną mszą św. 

19) Szkoła biblijna poziom trzeci ma swoje spotkanie w przyszłą niedziele po wieczornej mszy 

św. na probostwie. 

20) W przyszłą niedzielę gościć będziemy Księży Oblatów, którzy będą głosili kazania i 

rozprowadzali  kalendarze misyjnie na rok 2023. Ofiary złożone przy tej okazji przeznaczone 

są na ich działalność misyjną. 

21) W kinie Rialto w Poznaniu w najbliższy poniedziałek będzie wyświetlany film o Słudze 

Bożym ks. Aleksandrze Woźnym. Komu będzie po drodze zachęcamy do uczestnictwa. 

 

Zmarli: 

śp. Irena Urban z ul Sosnowej, l 68; 

śp. Andrzej Lipiak z Mosiny lat 82 pogrzeb we wtorek o godz. 10.00.  

Dobry Jezu a nasz Panie… 

 


