
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

28.08.2022 

1./ Jeszcze tylko dzisiaj msza św. wieczorna o godz. 20.00. Od przyszłej niedzieli 

wraca wieczorna msza św. o 18.00. Nie będzie wtedy już mszy św. o 20.00. 

2./ Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dziękuję wszystkim 

organizatorom Pieszej Pielgrzymki do Górki Duchownej. Mimo ekstremalnie 

trudnych warunków Pielgrzymka doszła do celu. Bardzo wam za to dziękuję. 

3./ Dziękuję wszystkim, którzy dotarli do Górki Duchownej ze swoimi bukietami 

dla Maryi. Udało się nam stworzyć prawdziwie duchową wspólnotę. Jeszcze raz 

bardzo wszystkim dziękuję. Osobiście dziękuję wszystkim, którzy przysłali na 

probostwo widokówki z wakacji. Wielkie dzięki. 

4./ W poniedziałek 29 sierpnia katecheza kerygmatyczna dla rodziców  

i kandydatów na rodziców chrzestnych o godz. 19.00 w domu parafialnym. 

5./ We wtorek Nowenna do św. Antoniego o 17.40 w kaplicy adoracji. 

6./ W środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy o 17.30 w kościele. 

7./ Biblioteka Parafialna czynna w środy od 16.00 do 18.00 i w drugą 

niedzielę  miesiąca od 11.30 do 12.00. 

8./ W czwartek 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Wszystkim uczniom  

i nauczycielom życzymy Bożego błogosławieństwa. 

Ponieważ jest to również pierwszy czwartek miesiąca na godz. 17,30 zapraszamy 

Przyjaciół Poznańskiego Seminarium na wspólny różaniec w intencji powołań. 

9./ W pierwszy piątek sakrament pojednania przed południem od godz. 8.00 do 

10.00 i po południu od 16.00 do 18.00. 



10./ Katecheza liturgiczna dla rodziców chcących ochrzcić dziecko w naszej 

parafii oraz dla kandydatów na rodziców chrzestnych w piątek wieczorem po 

koronce do Miłosierdzia Bożego ok godz. 18.45. 

11./ W pierwszą sobotę września w godzinach dopołudniowych odwiedzimy 

chorych z  komunią świętą i sakramentem spowiedzi. 

12./ Biuro cmentarne w sobotę 3 września czynne w godz. 9.00 do 11.00 

13./ W sobotę 3 września adoracja NS o godz. 17.00. Adoracja całonocna 

rozpocznie się po mszy św. wieczornej. Dodatkowa okazja do spowiedzi św. od 

20.00 do 21.00. 

14./ W przyszłą niedzielę 4 września zapraszamy dzieci na mszę św. o godz. 10.30 

rozpoczynającą nowy rok szkolny. Podczas mszy św. poświęcimy piórniki  

i tornistry. 

15./ Również w przyszłą niedzielę po mszach św. będzie można zapoznać się  

z wystawą dotyczącą prześladowań chrześcijan na Bliskim Wschodzie, będzie 

można wysłuchać świadectwa jednego z nich i pomodlić się wspólnie w języku 

aramejskim. 

16./ W niedzielę 4 września o godz. 15.00 Msza św. za pomordowanych na 

grobach  

w Sowinkach. 

17./ Polecamy prasę katolicką: Przewodnik Katolicki z modlitewnikiem w cenie 

9,50 i gazeta Historia w cenie 7 zł. 

18./ Po przerwie wakacyjnej chcemy na nowo wrócić do obowiązków związanym  

z codziennym funkcjonowaniem i kontynuacją rozpoczętych działań. Czeka nas 

trochę pracy. Chcemy uporządkować teren przy kościele, trawa, krzewy, 

oczyszczenie rynien itd. Jest też sporo pracy na cmentarzu związanej  

z porządkowaniem terenu po wymianie płotu (porządkowanie gruzu, koszenie, 

krzewy, chaszcze itd). Dlatego w dniach 1-3 września planujemy akcję 



przykościelnych porządków. Czwartek i piątek w godzinach 15.00-19.00,  

a w sobotę 11.00-16.00. Na zakończenie w sobotę będzie ognisko. Kochani 

prosimy Was o pomoc i zaangażowanie. Kto chciałby nas wesprzeć w tych 

pracach może przyjść w dogodnym dla siebie czasie. Będziemy wdzięczni za 

każdą pomoc. 

 

Zmarli: 

śp. Elżbieta Andrzejczak l. 66 z ul. Świerkowej; 

śp. Stanisława Wojciechowska l. 77 z ul. Sowinieckiej; 

śp. Jadwiga Musielak l. 89 z ul. Marcinkowskiego; 

śp. Wanda Dymalska l. 92 z ul. Leszczyńskiej 

 Dobry Jezu a nasz …. 

 


