
Ogłoszenia Duszpasterskie 

8.05.2022 r. 

 

1)      Dziękuję wszystkim którzy wspierają naszą parafie materialnymi ofiarami. 

2)      Rozpoczęliśmy miesiąc maj. Nabożeństwa majowe codziennie od poniedziałku 

do soboty po wieczornej mszy świętej. W niedziele zachęcamy do odmówienia litanii 

do Matki Bożej w rodzinnym gronie. 

3)      Dzieci, które przystąpiły do pierwszej komunii świętej przeżywają biały tydzień 

zapraszamy je od poniedziałku do piątku na wieczorną mszę św. i nabożeństwo 

majowe. 

4)      Nabożeństwa Majowe przy figurze na ul. Leszczyńskiej będzie się odbywało 

codziennie o godz. 19.00. Przy Krzyżu na ul. Śremskiej o godz. 17.00 a w Sowińcu  

o godz. 18.00. 

5)      Katecheza kerygmatyczna dla rodziców którzy chcą ochrzcić dzieci  

w naszej parafii i dla kandydatów na rodziców chrzestnych. 

6)      Nadzelatorka Żywego Różańca zaprasza Zelatorów grup na spotkanie  

w dniu 9 maja o godz. 19.00 po majowym nabożeństwie- obecność obowiązkowa. 

7)      Krąg biblijny we wtorek po wieczornej mszy św  w domu parafialnym. 

Również we wtorek o godz. 19.30 próba zespołu młodzieżowego w Domu Katolickim. 

8)      W środę Nowenna do MB NP o godz. 17.30. 

9)      W związku z 6o rocznicą święceń o. Mariana i uroczystością sekundycyjną  

ks. diakona Sławka planujemy po uroczystościach wspólna parafialną kawę dla 

wszystkich parafian. W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli wszystkich 

działających w parafii grup i wspólnot na spotkanie dotyczące organizacji tego 

wydarzenia. Spotkanie będzie w środę 11 maja o godz. 19.00 w domu parafialnym. 

10)   Biuro cmentarne (do załatwiania prolongat i wystawiające zgodę na stawianie 

pomników) czynne w sobotę od godz. 9.00 do 11.00. 



11)   Spowiedź dzieci pierwszokomunijnych w piątek o godz. 16.00 i w sobotę o godz. 

16.00. Rodziców zapraszamy do spowiedzi przez cały tydzień pół godziny przed 

poranną i wieczorną mszą św. 

12)   Pierwsza komunia dla dzieci ze SP nr 2 w sobotę podczas mszy św.  

o godz.12.00 oraz w przyszłą niedzielę podczas sumy o godz. 12.00. 

13)   Prosimy o pomoc w porządkowaniu cmentarza w sobotę od godz. 10.00. Jeśli 

ktoś z was się wybiera prosimy o wcześniejsze info w zakrystii. 

14)   Szkoła biblijna poziom podstawowy ma swoje zajęcia w sobotę po mszy św. 

wieczornej w kaplicy adoracji. 

15)   Pod chórem zostały wyłożone koperty na daninę diecezjalną. 

16)   Uprzejmie informujemy wszystkich Parafian, że przypadająca w tym roku 

Wigilia Zesłania Ducha Św. tj. sobota w dniu 4 czerwca, będzie miała uroczystą oprawę 

liturgiczną i potrwa dłużej niż przeciętnie. Proszę to uwzględnić  

w swoich kalendarzach i planach. 

17) W związku z trwającym tygodniem bibliotek, nasz biblioteka parafialna czynna 

w tym tygodniu codziennie od 16.00 – 18.00. 

18) Zapraszamy młodzież na wyjazd na Lednicę 4.06 o godz. 10.00 spod kościoła, 

powrót nad ranem. Chętnych prosimy o zgłoszenia do zakrystii lub do s. Anna Marii. 

19) W Piątek 13 maja nabożeństwo Fatimskie. O 19.30 różaniec przy figurze MB, 

procesja i Msza św. 

 

 

Zmarli:  

śp. Stanisława Gołuńska, l.101 z ul. Kolejowej; 

śp. Irena Paikert, l.77 z ul Śliwkowej; 

śp. Maria Szymczak, l.93 z ul. Nowej msza pogrzebowa w sobotę 14 maja o  g. 10.15; 

różaniec za zmarłą o godz. 9.30 w kaplicy cmentarnej; 

śp. Roman Buszewski, l.57 z ul. Jeziornej; pogrzeb we wtorek 10 maja o godz. 10.00. 

 


