
Ogłoszenia Duszpasterskie 

5.09.2021 XXIII niedziela zwykła 

1)      Od dzisiejszej niedzieli msza wieczorna o 18.00 nie ma mszy o 20.00. 

2)      W dniu dzisiejszym przed kościołem Caritas zbiera ofiary na pomoc dla 
Afganistanu. 

3)      Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. 

4)      Dziękujemy osobom, które odpowiedziały na apel biblioteki parafialnej i 
pomagają ją współprowadzić. Dzięki czemu biblioteka będzie otwarta w środy 
od godz. 16.00 do 18.00 i w niedziele od 11.00 do 12.00. Dla dzieci i dorosłych 
będą przygotowywane karty z zadaniami. Zapraszamy i inne osoby do 
współpracy. 

5)      Biuro parafialne czynne w najbliższych miesiącach będzie jeszcze czynne 
według porządku letniego: 

a.      w poniedziałek od 19.00 do 19.30 

b.      w środę od 16.00 do 17.30 

c.      w czwartek i piątek od 9.00 do 10.00 

6)      We wtorek modlitwy do św. Antoniego od godz. 17.40. 

7)      Wszystkich, którzy chcą rozważać i modlić się Słowem Bożym dk Sławek 
zaprasza na krąg Biblijny we wtorek po wieczornej Mszy św. do Sali Dobrego 
Słowa w Domu Katolickim. 

8)      W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30. 

9)      Zapraszam katechetów na spotkanie w środę na godz. 16.00 na probostwo. 

10)   Przyjaciół Poznańskiego Seminarium Duchownego oraz wszystkich 
modlących się w intencji powołań kapłańskich zapraszamy na adorację 
prowadzoną przez ks. diakona w czwartek o godz. 17.30 w kaplicy adoracji. 



11)   Parafialny oddział Akcji Katolickiej zaprasza członków na walne spotkanie 
wyborcze władz stowarzyszenia na lata 2021 – 2025w piątek 10 września. 
Spotkanie odbędzie się o godz. 19,00 w Domu Parafialnym. 

12)   Szafarze spotykają się na modlitwie liturgicznej w piątek o godz. 20.00 w Sali 
na Górze w Domu Parafialnym. 

13)   Biuro cmentarne czynne w sobotę od 9,00 do 11.00 

14)   W przyszłą niedzielę 2 niedzielę miesiąca składka przeznaczona na zapłatę 
fugowania kościoła. 

15)   W przyszłą niedzielę rozpoczynają się zajęcia Szkoły biblijnej. 
Dotychczasowych uczestników Szkoły zapraszamy na godz. 19.00 do kaplicy 
adoracji w kościele. 

16)   Przed Kościołem można nabyć nowy numer Wiadomości Parafialnych w 
cenie 3 zł. 

17)   Zachęcamy do uczestnictwa w spisie powszechnym. Więcej informacji na 
plakatach. 

 


