
 

 II NIEDZIELA ZWYKŁA 

      20.01.2019 

 

1. W Kościele Powszechnym trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 

2. Od wtorku do niedzieli włącznie przypadają Światowe Dni Młodzieży w Panamie z 

udziałem Ojca Świętego Franciszka. 
3. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12:30 wyruszy z naszego kościoła kolejny Pokutny Marsz 

Różańcowy. Zachęcamy do wspólnej modlitwy. 

4. Wszystkich pragnących pogłębienia wiary i życia duchowego zapraszamy na dzień skupienia, 

przygotowany i prowadzony przez młodzież z Zespołem Redemptis – początek dzisiaj o godz. 

15:00 w Sali Karmelitańskiej. Szczegóły na plakatach w gablotach ogłoszeń. 

5. W ubiegłą niedzielę składka podczas Mszy św. – przeznaczona na potrzeby remontowe  

i inwestycyjne naszej parafii – wyniosła 3 226,00 PLN. Dziękujemy za ofiary składane w 

kościele oraz na konto parafii. 

6. Z okazji Dnia Babci i Dziadka Caritas Archidiecezji Poznańskiej zaprasza na okolicznościowe 

nabożeństwo i wspólne kolędowanie w Katedrze Poznańskiej w poniedziałek, 21 stycznia,  

o godz. 18:00. 

7. Organizujemy XVIII Parafialną Zabawę Karnawałową w sobotę, 2 marca, tradycyjnie w 

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

oraz u Pani Danuty Ratajewskiej. 

8. W przyszłą niedzielę przed kościołem po liturgii zbiórka do puszek na Radio Emaus. 

9. Plan kolędy duszpasterskiej: 
 poniedziałek, 21.01.2019:  – ul. Królowej Jadwigi 60, 60 A, 62, 

– ul. Maratońska 3, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 
 wtorek, 22.01.2019:   – kolęda dodatkowa „na życzenie”. 

Kolędę rozpoczynamy o godz. 15:30. 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. W najbliższy wtorek 

zakończymy odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii. Parafian, którzy nie mogli 

przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie i pragną, aby kapłan nawiedził ich dom, 
prosimy o zgłoszenie się dzisiaj do zakrystii po Mszy św. lub do biura parafialnego w 

poniedziałek lub telefonicznie – tel. 61 852 32 00. 
10. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego. 

11. W ubiegłym tygodniu w naszej parafii zmarła śp. Zofia Sternal. Wieczny odpoczynek… 

Ogłoszenia duszpasterskie 


