
Ogłoszenia Duszpasterskie 

21.11.2021 Niedziela Chrystusa Króla 

1)    Dziękuję Ojcom Oblatom za dzisiejszą posługę Słowa Bożego i za 

rozprowadzanie kalendarzy misyjnych. 

2)    Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. 

3)    Prosimy stosować się do reguł odnośnie maseczek w miejscach publicznych. 

4)    Siostry Uczennice Krzyża zapraszają młodzież na spotkanie w dniu dzisiejszym  

o godz. 19.00 w domu przy ul. Spokojnej. 

5)    Młodych, którzy przyjęli sakrament bierzmowania zapraszam wraz  

z rodzicami  na Eucharystię dziękczynną za udzielony sakrament w dniu dzisiejszym 

na godz. 16.30. 

6)    Zapraszam na NIESZPORY podczas których podziękujemy za miniony rok 

liturgiczny oraz podsumujemy nauczanie Ewangelii wg. św. Marka. Modlitwa w dniu 

dzisiejszym o godz. 19,30 w Kościele. 

7)    Dla rodziców i kandydatów na rodziców chrzestnych katecheza kerygmatyczna  

w poniedziałek o godz. 19.00 w Domu Parafialnym. 

8)    Modlitwy za wstawiennictwem św. Antoniego we wtorek 9 listopada o 17.40  

w kaplicy. 

9)    Krąg biblijny we wtorek po wieczornej mszy św. w Sali Dobrego Słowa zaprasza 

ks. diakon Sławek. 

10)         Biblioteka Parafialna czynna w środę od 16.00 do 18.00 oraz w niedziele od 

11.00 do 12.00. 

11)         Nowenna do MBNP w łączności z „Wymieniankami” w środę o godz. 17,30. 

12)         W czwartek (ostatni miesiąca) zapraszam rodziców dzieci komunijnych na 

nasze spotkanie. Rodziców ze SP nr 2 na 19.00, ze SP nr 1 na 19.45. 



13)          Biuro cmentarne będzie czynne w sobotę 27 listopada w godzinach od 9.00 

do 11.00. Zachęcamy do skorzystania ponieważ od grudnia do lutego biuro cmentarne 

będzie nieczynne. 

14)          „Wymienianki” można składać do skrzynki z tyłu Kościoła, w biurze 

parafialnym, w zakrystii bądź podczas składki. Za zmarłych podanych  

w „Wymieniankach” modlimy się przed wieczorną mszą św. codziennie w dni 

powszednie oprócz wtorku od godz. 17.30. 

15)          Od przyszłej niedzieli rozpoczniemy rekolekcje adwentowe, które 

poprowadzi ksiądz Jarosław Gąsiorek misjonarz pracujący na Ukrainie. 

16)         Przed kościołem, można nabywać nowy numer  Przewodnika Katolickiego. 

17)         Zapraszamy na katechezy Drogi Neokatechumenalnej dla młodzieży  

i dorosłych  w poniedziałki i czwartki o godz. 19.30 od 22 11 2021 w kawiarence 

Parafii św. Józefa ul. Dworcowa 16, Puszczykowo. 

18)         Prosimy o usunięcie nielegalnie postawionych ławeczek na cmentarzu 

parafialnym. 

 

Zmarli:  

śp. Hanna Senftleben l.44 z ul Konopnickiej;  

śp Roman Wencel l. 63 z ul. Akacjowej – pogrzeb w poniedziałek o godz. 10.00,  

śp. Mirosław Wolny l. 76 z ul. Sowińskiego – pogrzeb we wtorek o godz. 10.00;  

śp. Zofia Mikuła l. 81 z ul. Dembowskiego – pogrzeb w środę o godz. 10.00.  

Dobry Jezu a nasz Panie…. 

  

 


