Ogłoszenia parafialne - 9.1.2022r.
Niedziela Chrztu Pańskiego
1) Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii.
2) Wszystkim osobom zaangażowanym w całoroczną działalność CARITAS
składamy najserdeczniejsze, płynące z serca podziękowania. Dzięki WASZEMU
miłosierdziu wspólnota nasza staje się jeszcze bardziej podobna do Wspólnoty
pierwotnego Kościoła. Wielkie, wielkie Bóg zapłać za wszystko co robicie dla
wszystkich potrzebujących.
3) Prosimy parafian o stosowanie się do reguł noszenia maseczek w miejscach
publicznych.
4) Spotkanie dla młodzieży dzisiaj o godz. 19.00 w Domu Sióstr przy ul Szkolnej.
5) Szkoła biblijna dla początkujących dzisiaj po Mszy św. wieczornej w kaplicy
adoracji.
6) Katecheza Kerygmatyczna dla rodziców i kandydatów na rodziców chrzestnych
w poniedziałek 10 stycznia o godz. 19.00 w Domu Katolickim.
7) Modlitwy za wstawiennictwem św. Antoniego we wtorek o 17.40 w kaplicy.
8) Ks. diakon Sławek zaprasza wszystkich chętnych poznawania Słowa Bożego na
krąg biblijny we wtorek po wieczornej mszy św. ok 18.40 w salce w domu katolickim.
9) Radę ekonomiczną zapraszam na spotkanie we wtorek o godz. 20.00 na
probostwie.
10)

Nowenna do MB NP. w środę o 17.30.

11)

W czwartek 13 stycznia spotykają się Rycerze Niepokalanej o godz. 19.00

w Domu Katolickim w Sali Dobrego Słowa.
12)
adoracji.

Szkoła Biblijna poziom 3 w przyszłą niedzielę po mszy wieczornej w kaplicy

Zmarli:
śp. Klara Kurowska l.72 ze Sowinek;
śp. Henryk Steinke l. 87 z ul. Podgórnej;
śp. Lotta Grześkowiak l.102 z ul. Kolejowej;
śp. Jan Wojtkowiak l.68 z Porzeczkowej – pogrzeb w sobotę 15.01. o godz. 13.00;
śp. Wojciech Szwedek;
śp. Marian Jeziorecki l. 82 z ul. Żeromskiego – pogrzeb we wtorek 11.01 o godz.
10.00
Dobry Jezu a nasz Panie…

PLAN Spotkań kolędowych 2022
(Spotykamy się na Eucharystii w Kościele o godzinie 18.00 następnie wspólne
spotkanie w Kościele)
10 stycznia – poniedziałek
ul. Obrzańska; ul. Brzozowa; ul. Agrestowa; ul. Topolowa ul. Łąkowa ul. Wiśniowa
ul. Sowińskiego ul. Piaskowa ul. Poziomkowa ul. Porzeczkowa
11 stycznia – wtorek
ul. Jabłkowa ul. Wiosny Ludów ul. Dembowskiego ul. Czereśniowa ul. Jagodowa ul.
Gruszkowa ul. Skrajna ul. Brzoskwiniowa
12 stycznia – środa
ul. Sowiniecka wraz z blokami
13 stycznia – czwartek
ul. Marcinkowskiego ul. Czarnieckiego ul. Gałczyńskiego ul. Żeromskiego ul.
Leśmiana, Dąbrowskiej, Norwida, Staffa . ul. Brzechwy, Tuwima, Porazińskiej;
Nałkowskiej, Boya – Żeleńskiego, Gombrowicza, Iwaszkiewicza, Bruno Schulza
14 stycznia – piątek
ks. Śremska ul. Podgórna ul. Czwartaków, Wrzosowa, Szpakowa ul. Ptasia ul. Jasna ul.
Słoneczna ul. Sosnowa ul. Wybickiego ul. Klonowa ul. Kwiatowa ul. Krosińska

