
Ogłoszenia parafialne 20.06.2021   

XII Niedziela Zwykła. 

1.           Dziękujemy wszystkim za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii. 

2.           Dziękujemy za ofiary złożone w minionym tygodniu na KUL, Wydział Teo-

logiczny i szkoły katolickie zebraliśmy 610 zł. 

3.           W miesiącu czerwcu odmawiamy Litanię do Serca Pana Jezusa w łączności 

z wieczorną mszą świętą. Od poniedziałku do soboty. W niedzielę proszę odmówić w 

rodzinie. 

4.           Grupa Czcicieli św. Antoniego zaprasza na wtorkową modlitwę ku czci św. 

Antoniego. Początek w najbliższy wtorek o godz. 17,40 w kaplicy adoracji. 

5.           Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17,30. 

6.           Biblioteka Parafialna jest czynna w środę od 16,00 do 17,30. 

7.           Msza św. Kończąca rok szkolny dla uczniów, nauczycieli i rodziców SP nr 1 

w środę o godz. 18.00. 

8.           Msza św. Kończąca rok szkolny dla uczniów, nauczycieli i rodziców SP nr 2 

w czwartek o godz. 9.30 

9.           Rodziców dzieci, które mają przystąpić do I Komunii Świętej w 2022 roku 

zapraszam na spotkanie w czwartek 24 czerwca na godzinę 19.00 do Kościoła. 

10.         Robocze spotkanie rady ekonomicznej w czwartek o godz. 20.00 na probo-

stwie. 

11.         Biuro cmentarne będzie czynne w sobotę 26 czerwca od godz. 9.00 do 

11.00. W miesiącach lipcu i sierpniu biuro będzie nieczynne. 

12.         Informujemy, że Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gą-

decki odwołał dyspensę od obowiązku uczestnictwa w we Mszy św. w niedziele i 

święta nakazane z dniem 20 czerwca 2021 roku. 

13.         Przypominamy, że spowiedź i komunia święta wielkanocna trwają w tym 

roku do 14 września. 

14.         W związku z nieobecnością siostry Edyty biuro parafialne w poniedziałek 

jest czynne w od godz. 19,00 do 19,30. 



15.         Wszystkich, którzy podjęli się uczestnictwa w rekolekcjach ODDANIE33 

prosimy o odebranie w zakrystii przygotowanych aktów oddania. Zapraszamy w 

przyszłą niedzielę tj. 27 czerwca na godz. 16,00 na dodatkową Eucharystię podczas 

której będzie można dokonać aktu oddania się Matce Bożej. Można przynieś ze sobą 

białą różę, którą będzie można złożyć jako swój dar dla Maryi. 

16.         Reaktywujemy parafialną pieszą pielgrzymkę do Górki Duchownej w trady-

cyjnej formie. Pójdziemy w dniach 21-22 sierpnia (sobota – niedziela). Zapisy będą 

możliwe od początku sierpnia w zakrystii oraz przez internet. 

17.         Poszukujemy katechetów posiadających uprawnienia do nauki katechezy po 

ukończeniu kursu  oligofrenopedagogiki. Zarządzam krucjatę modlitwy w intencji 

pozyskania nowych katechetów. Pytajcie wśród znajomych i módlcie się. Proszę aby 

modlitwa o nowych katechetów zagościła w waszej osobistej modlitwie. 

18.         Melomanów i miłośników muzyki klasycznej zapraszamy na skwer przy na-

szym Kościele gdzie w dniach 26 czerwca, 24 lipca i 28 sierpnia w godzinach wie-

czornych odbędą się koncerty muzyki klasycznej pt: "Klasyka w plenerze".  Pierwszy 

koncert organizujemy w dniu 26 czerwca 2021 r. o godzinie 21:30. W razie niepo-

gody koncerty odbędą się w kościele. W najbliższą więc sobotę zapraszamy na pasjo-

nujący wieczór, który wypełnią arie i pieśni słowiańskie, napisane na głos baryto-

nowy. Wystąpią: - Szymon Mechliński (baryton) i Michał Biel (fortepian) - zaprezen-

tują utwory Stanisława Moniuszki, Piotra Czajkowskiego, Siergieja Rachmaninova, 

Konstantego Górskiego, Henryka Jareckiego i Henryka Skirmuntta. Zapraszamy. 

Zmarł: śp. Zygmunt Edellmann l. 87 z ul Jesionowej Dobry Jezu…. 

 


