Ogłoszenia parafialne 14.2.2021
VI Niedziela okresu zwykłego
1. Dziękuję wszystkim, którzy w dniu dzisiejszym złożyli ofiary na ogrzewanie
kościoła. Ostatni rachunek za dwa miesiące ogrzewania budynków parafialnych
wyniósł ponad 16 tysięcy.
2. Szkoła biblijna poziom 3 ma dzisiaj spotkanie po wieczornej mszy świętej w
kaplicy.
3. Zapraszamy młodych po bierzmowaniu na spotkanie dzisiaj o 16,30 do kaplicy.
4. W dniu dzisiejszym z okazji Światowego dnia Chorego msza święta za chorych,
lekarzy i wolontariuszy transmitowana będzie przez TVP 3 o godz. 11.00
5. Rada duszpasterska ma swoje spotkanie w poniedziałek 15 lutego o 19,00 na
probostwie.
6. Krąg biblijny we wtorek po wieczornej mszy świętej w kaplicy.
7. Od środy 17 lutego rozpoczyna się Wielki Post. Katolicy mają w tym dniu post
ścisły. .Ograniczamy się do jednego posiłku postnego do sytości i dwóch bardzo
skromnych. Msze Święte o godz. 8,15; 10,00 18,00 i 19,30. Podczas każdej mszy
świętej posypanie głów popiołem.
8. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17,30.
9. W ramach przygotowania do pierwszej komunii św. zapraszam dzieci komunijne
z klasy trzeciej na mszę św. w czwartek wieczorem. Ze szkoły podstawowej nr
2 na godz. 17,00, ze szkoły podstawowej nr 1 na godz. 18,00.
10.Droga krzyżowa w piątek o godz. 7,45 dla wszystkich, o godz. 17,00 droga
krzyżowa dla dzieci. Po mszy św. wieczornej Droga Krzyżowa w intencji
mężczyzn, następnie w kościele spotkanie dla mężczyzn z okazji roku św. Józefa.
11.Przez cały piątek modlimy się w intencji osób skrzywdzonych w Kościele.
12.Gorzkie żale w niedzielę o godz. 17,00. Kazania będzie głosił nasz ksiądz diakon
Marek.
13.Dziękujemy wszystkim za ofiary składane na rzecz Parafii. Dziękujemy również
za wpłaty dokonywane na konto parafialne.

14.Przed kościołem można nabyć specjalny modlitewnik na Wielki Post
przygotowany przez redakcję Przewodnika Katolickiego. Cena 1 egzemplarza 4
zł.
15.Informujemy, że przez najbliższe tygodnie będą wyłączone nasze dzwony, które
w minionym tygodniu musiały zostać poddane naprawie. Naprawy poprowadzi
firma Szydlak z Krotoszyna.
16.W Luboniu ruszyły zapisy do Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 6. Więcej
informacji na stronie www. szkoła siewca
Zmarli: +Barbara Bylińska, l.57 z ul. Wysokiej; +Tadeusz Czarnecki, l.89 z ul.
Kościuszki; +Janina Dunajewska, l. 77 z Ciborza Dobry Jezu a nasz Panie.

