
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  
9 stycznia 2022 r – NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 

1. Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego. W Katedrze Poznańskiej o godz.12.00 odbędzie się Uroczysta Msza 

św. kończąca Peregrynację MB Częstochowskiej w naszej Archidiecezji. Transmisja w TVP 3. 

2.  O godz.15.00 bardzo serdecznie  zapraszam do kościoła na wspólne kolędowanie i koncert kolęd, w 

wykonaniu naszych parafialnych zespołów: dziecięcego „Boże Owieczki  i młodzieżowego „ Przyjaciele 

Pana”. Gościnnie wystąpi z „ za granicy” solista - ksiądz, który wykona utwór o „ Czwartym Mędrcu ” ! 

Całość reżyseruje Iza Bartyzel. 

3. Pragnę bardzo podziękować rodzinom za przybycie  na modlitwę do kościoła z racji kolędy. Bóg zapłać 

za złożone ofiary na kościół i dla ministrantów . Dziękuję za liczny udział w Orszaku Trzech Króli, za 

pomoc w jego organizacji i bezpieczny przebieg / p. Strażakom i p. Policjantom /, Pani Agnieszce i 

aktorom, Pani Bożenie Staśkiewicz za ufundowanie kiełbasek. Za wszystko bardzo dziękuję. Niech Pan 

Bóg wynagrodzi. 

4. W przyszłą niedzielę – III miesiąca składka remontowa. Na Mszę św. o 10.30 proszę na spotkanie 

rodziców  dzieci komunijnych. 

5. W zakrystii można zgłosić chęć przybycia kapłana z błogosławieństwem kolędowym, tylko w tym tygodniu 

- przed południem lub po wieczornej Mszy św. , ponieważ od 16 stycznia mam zastępstwo w innej parafii. 

6. W czwartek 13- stka Fatimska. Cotygodniowe wystawienie NS od 16.00. O 16.30 różaniec Fatimski i 

Msza św. połączona z nabożeństwem. 

7. W sobotę o godz. 15.00 w salce parafialnej odbędzie się spotkanie opłatkowe dla osób należących do 

Żywego i Nieustającego różańca. Zapraszam wraz z Zelatorkami i Zelatorami / ciasto /. Proszę zabrać  

ze sobą legitymacje. 

8. Msze św. w tygodniu : od pon. do soboty o godz. 17.00. 

9. Rodziny mniej zamożne mogą do końca stycznia ubiegać się o pomoc żywnościową z Caritasu. Został 

podwyższony próg kryterium dochodowego. Proszę zgłaszać się do GOPS-u , a następnie przynieść 

dokumenty do Pań z Caritasu lub do biura parafialnego. 

10. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki 7 zł i Mały Przewodnik dla dzieci 7 zł., Gość Niedzielny – 8  zł./  

opakowanie do płyt CD z nagraniami Pisma Św. /. 

11. Bóg zapłać za życzliwość  oraz za sprzątanie kościoła. Życzę błogosławionego nowego tygodnia. 

 

 


