
Ogłoszenia parafialne 17.1.2021   

2 Niedziela w okresie zwykłym 

1. W dniu dzisiejszym Kościół w Polsce przeżywa Dzień judaizmu. Zachęcamy do modlitwy 

w intencji tych, którzy razem z nami są dziedzicami wiary biblijnej. 

2. Od poniedziałku 18 01 do poniedziałku 25 01 trwa tydzień ekumeniczny. Modlimy się o 

jedność chrześcijan. W środę o godz. 18,00 centralne nabożeństwo ekumeniczne w 

Poznańskiej Katedrze. 

3. We wtorek nie ma kręgu biblijnego. 

4. W związku z przeżywanym Rokiem Świętego Józefa mężczyzn zapraszamy we wtorek 

19 stycznia na wieczorną eucharystię. Po mszy świętej spotkanie formacyjne w kościele.  

5. Z okazji roku św. Józefa poranna msza święta w  środę będzie odprawiana wg formularza 

o świętym Józefie. 

6. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17,30. Zapraszamy czcicieli MB. 

7. Przypominamy, że w miejsce tegorocznej kolędy odwołanej z powodu zarazy spotykamy 

się z parafianami podczas wieczornych eucharystii o godz. 18,00. Po eucharystii spotkanie 

w kościele i błogosławieństwo rodzin.  

Poniedziałek 18.01.2021  

Krotowskiego Blok 16 A  
Krotowskiego Blok 14  
Krotowskiego Blok 12  

Środa 20.01.2021  

Mickiewicza  
Reja  

  

Czwartek 21.01.2021  

Kołłątaja  
Reymonta  
Prusa  

Piątek 22.01.2021  

Chodkiewicza  
Poniatowskiego  
Modrzewiowa  
Sienkiewicza  

8. W niedzielę, dnia 24 stycznia przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc dla 

Chorwacji. 

9. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy 2 Niedzielę Słowa Bożego z niespodzianką. 

10. Z pewnym wyprzedzeniem informujemy, że w czwartek 28 stycznia po mszy świętej 

wieczornej tj. ok. 18,45 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych. 

Zapraszam. 

11. Planujemy rozpoczęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego na dzień 2 lutego podczas 

wieczornej mszy świętej. Kto chciałby włączyć się w Duchową Adopcję proszę zgłaszać 

się do Darka Szymańskiego. 

12. Osoby, które są gotowe co tydzień sprzątać parafialną toaletę proszone są o kontakt z 

prezbiterem proboszczem. 

13. Dziękujemy wszystkim za ofiary składane na rzecz Parafii. Dziękujemy również za 

wpłaty dokonywane na konto parafialne. 

Zmarli: +Bogusław Kapczyński, l.74 z Brzoskwiniowej, pogrzeb Poznań ul. Nowina w 

poniedziałek 18 01 godz.9,00; +Dionizy Jankowiak, l. 67, z ul. Targowej, pogrzeb we 

wtorek 19 stycznia o godz. 10,00; +Teresa Olejniczak, l.89 z ul. Wysokiej pogrzeb w środę 

20 stycznia o godz. 10,00; +Jan Śliwiński, l.75, z ul. Konopnickiej; pogrzeb w czwartek 21 



stycznia godz. 10,00; +Gizela Józefiak, l.88 z ul. Marcinkowskiego; pogrzeb w piątek 23 

stycznia godz. 10,00. Dobry Jezu a nasz Panie. 

 

 

 


