
 

   ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

      13.01.2019 

 

1. W liturgii Kościoła przeżywamy dzisiaj święto Chrztu Pańskiego oraz zakończenie okresu 

Bożego Narodzenia. Od poniedziałku rozpoczyna się okres zwykły. 

2. W dzisiejszą niedzielę w naszej parafii: 

 Członków Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej oraz Wszystkich należących 
do grup duszpasterskich naszej parafii zapraszamy na wspólne spotkanie 

opłatkowe dzisiaj o godz. 14:00 w sali karemlitańskiej, 

 Spotkanie dla osób wyjeżdżających w maju na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej – 
dzisiaj o godz. 16:30 w sali karmelitańskiej, 

 Z racji drugiej niedzieli miesiąca, składka podczas Mszy św. będzie przeznaczona 
na potrzeby inwestycyjne naszej parafii. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane 

w kościele i przekazywane na konto parafii. 
3. Od piątku rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 

4. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12:30 wyruszy z naszego kościoła kolejny Pokutny 

Marsz Różańcowy. Zachęcamy do wspólnej modlitwy. 

5. Z okazji Dnia Babci i Dziadka Caritas Archidiecezji Poznańskiej zaprasza Babcie, Dziadków, 

Wnuków i całe Rodziny na Nabożeństwo Słowa, jasełka i wspólne kolędowanie do Katedry 

Poznańskiej w poniedziałek, 21 stycznia br., o godz. 18:00. Okolicznościowe zaproszenia 

można zabrać przy wyjściu z kościoła – zostały wyłożone na stoliku pod chórem. 

6. Organizujemy XVI Parafialną Zabawę Karnawałową w sobotę, 2 marca br., tradycyjnie 

w ostatnią sobotę karnawału. Szczegółowe informacje w gablotach ogłoszeń. Zapisy w 

zakrystii po Mszy św. 
7. Plan kolędy duszpasterskiej: 

 poniedziałek, 14.01.2019:  – ul. Strzelecka 28, 29, 
– ul. Strzelecka 31, 33, 33 A, 

 wtorek, 15.01.2019:   – ul. Strzelecka 34, 39, 39 A, 41, 43, 
– ul. Strzelecka 45, 42, 44, 

 środa, 16.01.2019:   – ul. Strzelecka 46, 48, 50, 52, 

– ul. Królowej Jadwigi 32, 32 A, 
 czwartek, 17.01.2019:  – ul. Królowej Jadwigi 32 B, 32 C, 34, 

– ul. Królowej Jadwigi 42, 44, 
 piątek, 18.01.2019:   – ul. Królowej Jadwigi 46, 48, 

– ul. Królowej Jadwigi 52, 54, 54 A, 
 sobota, 19.01.2019:   – ul. Królowej Jadwigi 50 A, 50 B, 50 C, 

– ul. Królowej Jadwigi 56, 58, 58 A, 

 poniedziałek, 21.01.2019:  – ul. Królowej Jadwigi 60, 60 A, 62, 
– ul. Maratońska, 

 wtorek, 22.01.2019:   – kolęda „na życzenie”. 

Ogłoszenia duszpasterskie 



Kolędę rozpoczynamy w dni powszednie o godz. 15:30, w sobotę o godz. 14:30. Plan 

kolędy jest umieszczony w gablotach ogłoszeń oraz na stronie internetowej naszej 
parafii. Prosimy zwracać uwagę na kolejność zapowiadanych numerów domów oraz – 

jeżeli to możliwe – powiadomić o kolędzie nieobecnych w kościele sąsiadów, zwłaszcza 
starszych i samotnych. Ofiary kolędowe w tym roku przeznaczamy na remont dachu 

naszego kościoła. 

8. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego. 

9. W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: 

śp. Dorota Orchowska, Krystyna Wachowiak – Sworowska, Damian Karolczak, Przemysław 

Hakowski i Bogdana ( f ) Włodarczak. Wieczny odpoczynek… 


