
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

14.05.2023r. 

  

1)     Dziękuję wszystkim którzy wspierają naszą parafie materialnymi ofiarami. 

Dziękuję wszystkim, którzy w minionym tygodniu troczyli się o porządek i zieleń 

wokół probostwa. Dziękuję za ścięcie trawy, i umycie postumentu MB Fatimskiej. 

2)     Księdzu Tadeuszowi Pobiedzińskiemu misjonarzowi z Paragwaju dziękuję 

za dzisiejszą posługę Słowem Bożym. Po mszy św. przed kościołem można 

będzie wesprzeć Jego misyjną posługę ofiarą materialną. 

3)     Szkoła biblijna poziom trzeci ma swoje zajęcia dzisiaj po mszy św. 

wieczornej na probostwie. 

4)     Pierwsza grupa dzieci zaczęła „biały tydzień” tj. czas w którym uczestniczą 

we mszy św. wieczornej i nabożeństwie majowym. Zapraszamy rodziny naszych 

dzieci komunijnych do wspólnej modlitwy. Biały tydzień trwa od poniedziałku do 

piątku. 

5)     Nie ma kręgu biblijnego we wtorek. 

6)     Spotkanie Szkoły nowej ewangelizacji w czwartek o 19.00 w sali na piętrze 

w domu parafialnym. 

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

Rodzice mogą się spowiadać od godz. 17,00 albo pół godziny przed mszą św.  

w tygodniu. 

8)     Ponieważ wielkimi krokami zbliża się uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

przygotowujemy się na nią przez wspólne nieszpory z konferencją. Początek 

nowenny przed tą Uroczystością w piątek 19 maja o godzinie 19.00 w Kaplicy 

Adoracji. Tegoroczne rozważania są zatytułowane: „Biblijne obrazy Kościoła 

Chrystusowego.” 



9)     Prosimy parafian aby również i w drugą niedzielę komunijną tj. 21 maja 

uczestniczyli we mszach św. poza godz. 12.00 pozostawiając sumę dzieciom 

komunijnym i ich rodzinom.  

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

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

11) Uprzejmie informujemy wszystkich Parafian, że przypadająca w sobotę 27 

maja Wigilia Zesłania Ducha Św. będzie miała uroczystą oprawę liturgiczną  

i potrwa dłużej niż przeciętnie. Proszę to uwzględnić w swoich kalendarzach  

i planach. 

12)  Nabożeństwa majowe  od poniedziałku do soboty po mszy św. wieczornej. 

Natomiast w niedzielę prosimy odmówić litanię do MB w rodzinie. Nabożeństwa 

majowe poza kościołem – w Sowińcu o godz. 18.00, przy ul. Śremskiej 

codziennie o 18.00, przy ul. Leszczyńskiej codziennie o 19.00. 

13) Przed kościołem można nabywać nowy nr Przewodnika Katolickiego. 

14)   Zwracamy się do mężczyzn, którzy są silni aby pomóc w noszeniu 

baldachimu na Boże Ciało i figury MB Fatimskiej. Chętnych Panów prosimy 

zgłosić się w zakrystii wraz z numerem kontaktowym telefonu. 

15)  Już teraz sygnalizuję, że będziemy potrzebowali pomocy przy budowie 

ołtarzy na Boże Ciało. Proszę przedyskutujcie w rodzinach kto w jaki sposób 

może się zaangażować w uczczenie Chrystusa w NS. 

16) Pozostałe wydarzenia wg stałego harmonogramu. 

  

Zmarli: 

Śp. Barbara Szymkowiak l. 74 z ul. Dębowej – pogrzeb w środę o 10.00 

Dobry Jezu a nasz Panie. 

 


