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1)    Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za ofiary 

złożone na pomoc dla Ukrainy podczas dwóch zbiórek na CARITAS zebraliśmy ponad 

25 tysięcy złotych. 

2)    W tym trudnym czasie wojny ukraińsko rosyjskiej prosimy o modlitwę i post  

w intencji pokoju. 

3)    Prosimy parafian o stosowanie się do reguł noszenia maseczek w miejscach 

publicznych. 

4)    Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 17.00. Kazanie wygłosi ks. Jakub 

Drosik. 

5)    Siostry Uczennice Krzyża zapraszają młodzież na Spotkanie Młodych w domu 

sióstr w dniu dzisiejszym o godz. 19.00. 

6)    Szkoła biblijna poziom 3 ma spotkanie w dniu dzisiejszym po wieczornej mszy 

św. w kaplicy. 

7)    Dziś na 20.30 zapraszam radę ekonomiczną na nadzwyczajne spotkanie w sprawie 

Ukrainy. 

8)    Akcja Katolicka ma swoje spotkanie w poniedziałek po mszy św. w domu 

katolickim. 

9)    Modlitwy za wstawiennictwem św. Antoniego we wtorek o 17.40 w kaplicy. 

Diakon Sławek zaprasza na Krąg Biblijny we wtorek po wieczornej mszy św. w sali  

w domu parafialnym. 

10)          Nowenna do MB NP. w środę o 17.30. Zapraszamy. 



11)          Spotkanie synodalne pt. „Celebrowanie” w środę 9 marca po wieczornej 

mszy św. w domu parafialnym. 

12)          W środę  9.03 wyjeżdżamy do kina na film "Cud Guadalupe". Projekcja na 

którą się wybieramy odbędzie o godz.19.00  w Multikinie 51(Poznań). Wyjazd 

wspólny autobusem o godz. 18.00 z targowiska. Cena za autobus 10 zł od osoby. 

13)          Droga krzyżowa dla dorosłych w piątek rano o 7.30 i wieczorem po mszy św. 

wieczornej. Droga krzyżowa dla dzieci o godz. 17.00. 

14)          Biuro cmentarne gdzie można załatwić sprawy dotyczące postawienia 

pomnika i prolongat za groby czynne w sobotę od godz. 9.00 do 11.00. 

15)          Szkoła biblijna poziom podstawowy w przyszłą niedziele po mszy św. 

wieczornej w kaplicy adoracji. 

16)          Na parafialnej stronie Internetowej uruchomiliśmy nową podstronę 

LEKTURY. Zachęcamy do odwiedzin . 

17)          Siostra Augustyna zaprasza młodzież do scholii. Najbliższa próba odbędzie 

się 7 marca w poniedziałek o godz. 20.00 w domu katolickim. Siostra zaprasza 

młodzież z klas siódmych i ósmych SP i starszą. Kontakt do siostry na plakatach. 

18)          Osoby, które chciałyby przyjąć do swojego domu uchodźców z Ukrainy 

proszone są o pozostawienie do siebie kontaktu w zakrystii. 

19)          Koperty na daninę diecezjalną wyłożono z tyłu Kościoła. 

 

Zmarli:  

śp. Andrzej Kałek, l.54 z ul. Skrajnej  

śp. Kazimierz Cieślewicz, l.92 z ul. Niezłomnych.  

Dobry Jezu a nasz Panie … 

 


