Ogłoszenia parafialne 3.1.2021
2 Niedziela okresu Bożego Narodzenia
1. Szkoła biblijna poziom drugi spotyka się dzisiaj po wieczornej mszy w kaplicy adoracji.
2. Młodzież po bierzmowaniu zapraszam na kolejne spotkanie. Spotykamy się w kaplicy
adoracji w dniu dzisiejszym o godz. 16.30.
3. Dzisiaj nie ma mszy św. o godz. 16,30.
4. Parafialna Akcja Katolicka zaprasza na spotkanie w poniedziałek po wieczornej mszy
świętej. Spotkanie jest w kaplicy adoracji a potem przejście do salki.
5. W środę 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze święte jak w niedzielę oraz
dodatkowa msza święta o godz. 16,30. Podczas każdej mszy świętej poświęcimy kredę i
kadzidło. Akademickie Koło Misyjne przygotowało malutkie pakiety kredy i kadzidła.
Ofiara za ich nabycie jest przekazana na Dom Pokoju prowadzony przez Siostry
Elżbietanki w Jerozolimie.
6. Spotkanie świąteczne CARITAS w Objawienie Pańskie po wieczornej mszy na salce.
7. Biuro cmentarne będzie czynne w sobotę 9 stycznia w godz. od 9,00 do 11,00.
8. Dziękuję wszystkim parafianom, za przestrzeganie niełatwych rygorów czasu pandemii.
9. Informujemy, że w miejsce tegorocznej kolędy odwołanej z powodu zarazy planujemy
spotkania z parafianami podczas wieczornych eucharystii. Zapraszamy więc na godz. 18,00
na mszę świętą. Po eucharystii wspólne spotkanie w Kościele i błogosławieństwo rodzin.
Poniedziałek 4.01.2021

1.
2.
3.
4.

Ul. Mocka
Ul. Nizina
Ul. Zieleniec
Ul. Wysoka

Wtorek 5.01.2021

Czwartek 7.01.2021

1.
2.
3.
4.

Ul. Świerkowa
Ul. Wodna
Ul. Platanowa
Ul. Gajowa

Piątek 8.01.2021

1. Ul. Chopina
1. Ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej (od
2. Ul. Czarnokurz
Mocka do Puszczykowa)
3. Ul. Leśna
2. Ul. Szosa Poznańska
10.Dziękujemy wszystkim za ofiary składane na rzecz Parafii. Dziękujemy również za wpłaty
dokonywane na konto parafialne.
11.W roku 2020 ochrzciliśmy 69 dzieci; 18 par zawarło związek małżeński; 60 młodych
przyjęło bierzmowanie.
Zmarli: +Jadwiga Olejniczak, l 82 z ul Śremskiej; pogrzeb 4 stycznia o godz. 10,00.
+Leokadia Bogusławska, l. 93 z ul. Krotowskiego; +Marian Szczepaniak, l.89 z ul. Nowej
pogrzeb w piątek o godz. 12,00; +Barbara Ossowska l.71 z ul. Obrzańskiej; +Grażyna
Garczarek, l.68 z ul. Cisowej pogrzeb we wtorek godz. 12.00; +Halina Stefaniak l.95 z ul.
Orzeszkowej; +Maria Donaj, l.71 z ul. Jeziornej; +Bronisława Lubańska, l.95 z ul.
Kasprowicza; +Izabela Gorzelańczyk, l.73 z ul. Strzeleckiej; +Dorota Lisiecka, l.32 z ul.
Wysokiej; +Janina Hahuła l.81, z ul. Wawrzyniaka pogrzeb we wtorek o godz. 10,00; +
Irena Maślińska l.87 z ul. Ogrodowej; +Riske Tadeusz, l.71 z ul. Rzeczpospolitej
Mosińskiej. Dobry Jezu a nasz Panie.

