
Ogłoszenia Duszpasterskie 

7.11.2021 XXXII niedziela zwykła 

 

1)    Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. 

2)    Krąg biblijny poziom 3 dzisiaj po wieczornej mszy św. w kaplicy adoracji. 

3)    Katecheza kerygmatyczna dla rodziców i kandydatów na rodziców chrzestnych w 

poniedziałek 8 listopada o godz. 19.00 w domu parafialnym. 

4)    Modlitwy za wstawiennictwem św. Antoniego we wtorek 9 listopada o 17.40  

w kaplicy. 

5)    Krąg biblijny we wtorek po wieczornej mszy św. w Sali Dobrego Słowa zaprasza 

ks. diakon Sławek. 

6)    Biblioteka Parafialna czynna w środę od 16.00 do 18.00 oraz w niedziele od 11.00 

do 12.00 

7)    W czwartek 11 listopada Święto Niepodległości. Dodatkowa msza św. o godz. 

10.00. Msza święta o godz. 18.00 odprawiona w intencji Ojczyzny z pocztami 

sztandarowymi i władzami Miasta i Gminy. Zapraszamy. 

8)    Szafarze mają swoje Nieszpory w piątek 12 listopada o godz. 20.00 w sali 

Dobrego Słowa. 

9)     Biuro cmentarne będzie czynne w sobotę 13 listopada w godzinach od 9.00 do 

11.00. 

10)     Szkoła biblijna dla początkujących w niedzielę 14 listopada po wieczornej mszy 

św. w kaplicy adoracji. 

11)      Wymienianki można składać do skrzynki z tyłu Kościoła, w biurze parafialnym, 

w zakrystii bądź podczas składki. Za zmarłych podanych  



w wymieniankach modlimy się przed wieczorną mszą św. codziennie w dni 

powszednie oprócz wtorku od godz. 17.30. 

12)     Przed kościołem, można nabywać nowy numer Wiadomości Parafialnych  

w cenie 3 zł; przewodnik katolicki; oraz kieszonkowe wydanie kalendarzyka 

katolickiego w cenie 7 zł. 

13)     Prosimy o usunięcie nielegalnie postawionych ławeczek na cmentarzu 

parafialnym. 

14) Spotkanie Akcji Katolickiej w poniedziałek po wieczornej mszy świętej. 

15) Proszę bardzo osoby, które dysponują grobem w którym są pochowania Józef  

i Agnieszka Napierała, których grób znajduje się na 1 Cmentarzu w kwaterze C rząd 

14 o pilny kontakt z biurem cmentarnym w terminie do końca listopada br. w/w grób 

stanowi zagrożenie dla sąsiednich grobów. I z tego powodu po upływie wyznaczonego 

terminu zostanie zlikwidowany. 

16) Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych. 

 

Zmarli:  

śp. Gertruda Stamm, l.99 z ul. Poznańskiej;  

śp. Anna Jurek l.83 z ul. Czereśniowa;      

śp. Norbert Łukasiewicz, l.88 z ul. Poznańskiej pogrzeb w piątek 12 listopada 

msza św. pogrzebowa o godz. 11.00 w naszym kościele pogrzeb na Junikowie 

godz. 14.30.  

Dobry Jezu a nasz Panie…. 

 


