
Ogłoszenia parafialne 21.2.2021   

I Niedziela Wielkiego Postu 

1.    Dziękuję wszystkim za złożone ofiary na  ogrzewanie kościoła. W minioną 

niedzielę zebraliśmy 6852 zł. dziękuję za ofiary złożone na CARITAS 

diecezjalny zebraliśmy 1837,50 zł. 

2.    Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.00 zapraszamy. 

3.    Szkoła biblijna poziom 3 ma dzisiaj spotkanie po wieczornej mszy świętej w 

kaplicy. 

4.    Młodych po bierzmowaniu zapraszamy na spotkanie w niedzielę 7 marca o 

godz. 16,00 do kaplicy. 

5.    Katecheza kerygmatyczna dla rodziców i chrzestnych w poniedziałek o godz. 

19,00 w domu parafialnym. 

6.    Krąg biblijny we wtorek po wieczornej mszy świętej w kaplicy. 

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

8.    Spotkanie Parafialnego zespołu CARITAS w środę 24 lutego o godz.19,00. 

9.    Spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych w czwartek. Na godz. 

18,45 zapraszam rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej numer 2 a na godz. 

19,30 rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1. 

10.Droga krzyżowa w piątek o godz. 7,30 dla wszystkich, o godz. 17,00 droga 

krzyżowa dla dzieci, po niej komunia święta. Po mszy św. wieczornej Droga 

krzyżowa dla wszystkich. 

11.Dziękujemy wszystkim za ofiary składane na rzecz Parafii. Dziękujemy 

również za wpłaty dokonywane na konto parafialne. 

12.Przed kościołem można nabyć nowy numer Przewodnika Katolickiego z 

ciekawym artykułem o Psalmach i o charyzmatycznym chrześcijańswie. 

13.Z tyłu kościoła i przy bocznych wyjściach wyłożone zostały koperty na daninę 

diecezjalną. Ofiary złożone do kopert zostają przeznaczone na potrzeby 

Caritas, Seminarium i Kurii Metropolitalnej. 



14.Informujemy, że przez najbliższe tygodnie będą wyłączone nasze dzwony, 

które w minionym tygodniu musiały zostać poddane naprawie. Naprawy 

poprowadzi firma Szydlak z Krotoszyna.  

Zmarli: 

+ Krystyna Kulińska, l. 70 z ul. Jesionowej; + Krystyna Obierska, l. 87 z ul. 

Targowej; +Jan Górny, l.63 z ul. Targowej; +Maria Poterska, l.66 z ul. 

Sowinieckiej; +Zygmunt Olejnik, l.79 z ul. Tylnej; Dobry Jezu a nasz Panie. 

  

 


