
Ogłoszenia Duszpasterskie 

VII niedziela w ciągu roku 20.2.2022 r. 

  

1) Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Na ogrzewanie zebraliśmy 

przed tygodniem 7196,38 zł.  . Dziękuję bardzo za ofiarność. 

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

publicznych. 

3) Szkoła biblijna poziom dla początkujących  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) 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. 

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

7) Spotkanie synodalne „Dialog międzyreligijny z osobami, które nie utożsamiają się 

z żadną wspólnotą religijną, z osobami niewierzącymi” w czwartek 24 lutego po 

wieczornej mszy świętej w domu parafialnym. 

8) W ostatni czwartek miesiąca spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych dla 

rodziców dzieci ze SP nr 1 o godz. 19,30 dla rodziców dzieci ze SP nr 2 na godz. 18.45. 

9) W sobotę 26 lutego zapraszamy na noc modlitwy za Polskę. Całonocna adoracja 

Najświętszego Sakramentu rozpocznie się po mszy św. wieczornej. Prosimy zgłaszać 

się na czas adoracji. Zapisy w zakrystii. 

10) Wspólnota Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na Mszę świętą z uwielbieniem 

Boga, z modlitwą wstawienniczą i adoracją w przyszłą niedzielę na godzinę 18,00 . 



11) Na parafialnej stronie Internetowej uruchomiliśmy nową podstronę LEKTURY. 

Umieszczamy tam materiały poszerzające nasze patrzenie wg. wiary. 

12) Modlitewnik na Wielki Post księgarni św. Wojciecha do nabycia przed kościołem 

za 5 zł. 

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. 

14) Paniom i Panom oraz dzieciom dziękuję za pomoc udzieloną w minionym tygodniu 

w wycinaniu drzew oraz w przygotowywaniu miejsca pod nowy płot na cmentarzu. 

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. 

16) Siostra Augustyna zaprasza do scholii. 

 

Zmarli:  

śp. Józef Pudliszewski z ul. Sowinieckiej, l.87; 

śp. Henryk Kołtoniak z ul. Wybickiego, l.85; 

śp. Włodzimierz Szymański z ul Śremskiej, l.62; 

śp. Jerzy Krasuski z ul. Rejmonta, l.78, pogrzeb we wtorek o godz. 10.00; 

śp. Joanna Koralewska ze Sowinek, l 85; pogrzeb we wtorek o godz. 12.00; 

śp. Zbigniew Nowak z ul. Niepodległości, l. 91 pogrzeb w środę o godz. 10.00; 

śp. Zenon Przepiera z ul. Niepodległości, l.91; pogrzeb w środę o 13.00; 

śp. Eugeniusz Szczepański z ul. Sowinieckiej, l. 75 pogrzeb w czwartek o godz. 

10.00; 

śp. Aleksandra Kaszuba z ul. Mickiewicza l.83; pogrzeb w piątek o godz. 10.00; 

https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchErBwU0bVBNVlYtE1ZQVlRZUw8IXRALC0NRX0hBJ1MEBltSXwNWVkoUVCZDE1ELEBI9alpQREYgMGMQew0KIUo0XQc1LhYXFgZpI1ZRIg%3D%3D


śp. Andrzej Piasecki z ul. Akacjowej, l.76, pogrzeb w piątek o godz.13.00.  

Dobry Jezu … 

 


