
Ogłoszenia duszpasterskie 

29.05.2022 r. 

 

1)      Dziękuję wszystkim którzy wspierają naszą parafie materialnymi ofiarami. 

Dziękuję wszystkim, którzy w minionym tygodniu troczyli się o porządek i zieleń 

wokół probostwa. Dziękuję raz jeszcze firmie i osobom pomagającym walczyć  

z gałęziami na cmentarzu. Informuję że ciąg dalszy prac nastąpi . 

2)      Nabożeństwa majowe do wtorku po wieczornej mszy świętej. 

3)      Nabożeństwo czerwcowe od poniedziałku do soboty po wieczornej mszy 

świętej. Przy krzyżu przy ul. Śremskiej codziennie o godz. 17.00. W niedzielę 

proponujemy odmówienie litanii do serca Pana Jezusa w domu. 

4)      Schola młodzieżowa spotyka się na próbie we wtorek o 19.30 w domu 

parafialnym. 

5)      W środę Nowenna do MB NP o godz. 17.30. Spotkanie Rady Ekonomicznej 

w środę o godz. 20.15 na probostwie. 

6)      W pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy przyjaciół naszego seminarium 

na wspólną modlitwę różańcową w intencji powołań. Rozpoczniemy o godz. 17,30 

w kaplicy adoracji. 

7)      Spowiedź święta w pierwszy piątek rano od godz. 8.00 do 10.00 i po południu 

od godz. 16.00 do 18.00. Komunia święta od 16.15 co 15 minut. 

8)      Katecheza liturgiczna przed chrztem w piątek po nabożeństwie czerwcowym 

ok. 18.50 w Kościele 

9)      Odwiedziny chorych ze spowiedzią i komunią świętą w sobotę przed 

południem. Chorych można zgłaszać w biurze parafialnym i w zakrystii. 

10)   Ponieważ wielkimi krokami zbliża się uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

przygotowujemy się na nią przez wspólne nieszpory z konferencją. Początek 

codziennie do piątku o godzinie 19.00. Spotykamy się w kaplicy adoracji. 

Tegoroczne rozważania są zatytułowane: … I wypiszę moje Prawo w ich sercach”. 



11)   Biuro cmentarne (do załatwiania prolongat i wystawiające zgodę na stawianie 

pomników) czynne w sobotę od godz. 9.00 do 11.00. 

12)   Nabożeństwo wynagradzające NSNMP w sobotę o godz. 17.00 w kościele. 

13)    Uprzejmie informujemy wszystkich Parafian, że przypadająca w następną 

sobotę Wigilia Zesłania Ducha Św. będzie miała uroczystą oprawę liturgiczną  

i potrwa dłużej niż przeciętnie. Proszę to uwzględnić w swoich kalendarzach  

i planach. 

14)   Ks. neoprezbiter Sławomir Kubiak, który odbywał praktykę diakońską  

w naszej wspólnocie parafialnej zaprasza na mszę świętą sekundycyjną, którą 

będzie celebrował dzisiaj na mszy św. o godz. 12.00. Po zakończeniu eucharystii  

i zapraszamy Parafian na wspólne świętowanie do ogrodu za probostwem. 

Będziemy radowali się wspólnie z jubileuszu księdza Profesora Mariana  

i rozpoczynającego drogę posługi kapłańskiej ks. Sławka. 

15) Zapraszamy na VII Pieszą Pielgrzymkę Mężczyzn dekanatu Lubońskiego do 

Matki Bożej Narodzenia w Tulcach. Wyjście w niedzielę 19.06.2022 o godz. 4.00 

sprzed kościoła pw. św. Józefa w Puszczykowie. Zapisy i informacje u p. Andrzeja 

Stelmacha 602 – 116 – 193. 

16) W Uroczystość Matki Kościoła dodatkowa msza św. o godz. 19.15  

z Oddaniem Matce Bożej 33. 

 

Zmarli: 

śp. Maria Przynoga l. 85, z ul. Wysokiej – pogrzeb w środę o godz. 11.00 

 


