
 

 III NIEDZIELA ZWYKŁA 

      27.01.2019 

 

1. Dzisiaj po liturgii przed kościołem zbiórka do puszek na Radio Emaus. 

2. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. – w piątek  

od godz. 17:00 i w sobotę od godz. 17:30. 
3. W sobotę, 2 lutego, przypada w Kościele święto Ofiarowania Pańskiego oraz Światowy Dzień 
Życia Konsekrowanego. Podczas Mszy św. o godz. 8:00 i 18:00 – błogosławieństwo świec. Po 

liturgii zbiórka do puszek na pomoc dla klasztorów klauzurowych. W archidiecezji poznańskiej 

mamy dwa klasztory klauzurowe ( zamknięte ): Siostry Karmelitanki Bose w Poznaniu oraz 

Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji w Pniewach. Osoby konsekrowane, zwłaszcza siostry i 

bracia zakonni poprzez całkowite oddanie swojego życia, według rad ewangelicznych, służą 
Panu Bogu i ludziom. W tym dniu w naszej parafii w modlitwie pamiętajmy szczególnie o 

Siostrach Elżbietankach i Siostrach Służebniczkach. 

4. Nabożeństwo ku czci Matki Bożej z racji pierwszej soboty miesiąca – różaniec i medytacja 

przed Najświętszym Sakramentem – w sobotę bezpośrednio po Mszy św. o godz. 8:00. 

5. Klub Seniora 82 przy Szkole Podstawowej nr 82 wraz z ks. Proboszczem zaprasza na spotkanie 

kolędowe Pastorałki i kolędy we wtorek, 29 stycznia, o godz. 16:15 w Sali Karmelitańskiej  

 ( ul. Łąkowa 3 ). Po spotkaniu – z inicjatywy osób należących do Klubu – będzie możliwość 
złożenia dobrowolnej ofiary na planowany remont Sali Karmelitańskiej. 

6. Spotkanie Wspólnoty Rodzin naszej parafii w przyszłą niedzielę, 3 lutego, o godz. 15:30. 

Szczególnie zapraszamy małżeństwa z małymi dziećmi. Rozpoczęcie w kościele wspólną 
modlitwą, potem spotkanie przy kawie i herbacie. Pragniemy zorganizować Bal 

Karnawałowy dla dzieci w Sali Karmelitańskiej w niedzielę ( po południu ) 10 lutego. 

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do zakrystii po Mszy św. w przyszłą niedzielę. 
7. Zakończyliśmy w naszej parafii odwiedziny duszpasterskie – kolędę. W tym roku kolędą 

objęliśmy połowę mieszkańców parafii. Serdecznie dziękujemy Parafianom za życzliwe 

przyjęcie kapłana, możliwość bliższego poznania się podczas duszpasterskiej rozmowy, za 

wspólną modlitwę i za ofiary, złożone na remont dachu naszego kościoła. Niech Pan Bóg 

wynagradza wszelkie dobro a św. Józef, któremu zawierzyliśmy dzieło remontu wyprasza 

potrzebne łaski w doczesnym, chrześcijańskim życiu! Bardzo dziękujemy Księdzu Kanonikowi 

Wojciechowi Maćkowiakowi, który w okresie kolędowym ofiarnie pomagał nam, odprawiając 

wieczorne Msze święte w ciągu tygodnia. 

8. Wszystkich uczęszczających do naszego kościoła oraz Parafian, którzy w tym roku nie mieli 

kolędy zachęcamy do zabrania ze stolika z prasą okolicznościowej książeczki, broszury W mocy 

Bożego Ducha wraz z listem ks. Proboszcza. 

9. 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. 

Ogłoszenia duszpasterskie 



10. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego ( cena – 6 zł ), do każdego 

egzemplarza jest dołączony modlitewnik na luty 5 minut z Bogiem. 

11. W ubiegłym tygodniu w naszej parafii zmarła śp. Barbara Kurczewska. Wieczny odpoczynek… 


