
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

6.11. 2022 

  

1)     Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. 

2)     Przed tygodniem zebraliśmy 2071 zł na Poznańskie Seminarium. Dziękuję 

wszystkim, ofiarodawcom. 

3)     Zapraszamy serdecznie na Muzyczne Zaduszki. Odbędą się dziś po 

wieczornej Eucharystii. Na organach zagra Pan Maciej Kubacki. Do przyjścia 

zapraszamy wszystkich parafian a szczególnie rodziny, które doznały straty 

najbliższych w tym roku. 

4)     Dzieci z klasy 4 przychodzą w dniu dzisiejszym na sumę, młodzież z klasy 

7 i 8 zapraszamy na wieczorną mszę św. 

5)     Spowiedź święta kandydatów do bierzmowania i ich rodziców  

w poniedziałek od godz. 19.00. 

6)     Akcja Katolicka ma swoje spotkanie formacyjne w poniedziałek 7 listopada 

po wieczornej mszy św. w Domu Parafialnym. 

7)     Szkoła biblijna poziom trzeci ma swoje spotkanie we wtorek o 19,00 na 

probostwie. Zmiana terminu spowodowana sakramentem pojednania kandydatów 

do bierzmowania. 

8)     Modlitwa przez wstawiennictwo św. Antoniego we wtorek o 17.40  

w kaplicy NS. 

9)     Krąg biblijny ma spotkanie we wtorek po wieczornej mszy św. w Domu 

Parafialnym. 

10) Sakramentu bierzmowania naszej młodzieży udzieli ks. Bp Zdzisław 

Fortuniak w środę 9 listopada o godz. 18.00. 

11) Biblioteka Parafialna czynna w środy od 16.00 do 18.00 i w drugą 

niedzielę  miesiąca od 11.30 do 12.00. 



12) Wszystkim, którym bliskie jest uwielbienie Boga wspólnota charyzmatyczna 

Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na spotkanie w czwartek o godz. 19.00 w 

salce na piętrze w domu parafialnym. 

13) 11 listopada w Święto Niepodległości msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 

18.00. 

14) Chorych odwiedzimy w sobotę12 listopada od godz. 8.00. można ich zgłaszać 

w zakrystii i w biurze parafialnym. 

15) Biuro cmentarne nie będzie czynne w sobotę 12 listopada; w zamian za to, 

będzie czynne we wtorek 15 listopada od godz. 17.30 do 19.00. W pozostałe 

soboty listopada biuro cmentarne czynne bez zmian tj. 19 i 26 listopada w godz. 

od 9.00 do 11.00. 

16) Przy wyjściach z kościoła zostały wyłożone karty na WYMIENIANKI. 

Można składać podczas składki, w zakrystii albo w biurze parafialnym  

i w skarbonie z tyłu kościoła. W tym tygodniu modlitwa WYMIENIANKAMI  

w poniedziałek, czwartek, sobotę pół godziny przed wieczorną mszą św. 

17) Szkoła biblijna poziom pierwszy ma swoje spotkanie w przyszła niedziele po 

wieczornej mszy św. 

18) Nowy numer Wiadomości Parafialnych do nabycia przed kościołem w cenie 

4 zł. 

 

Zmarli:  

śp. Konieczny Tadeusz l.88 z ul. Marcinkowskiego, 

śp. Białas Bernard l.86 z ul. Reja. Jego pogrzeb w poniedziałek  

o godz. 10.00.  

Dobry Jezu a nasz Panie. 

  

  

 


