
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXXII Niedziela Zwykła 
6.11.2022r. 

1. Dzisiaj przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na Seminarium Duchowne w Poznaniu 
 

2. Rodziców dzieci I Komunijnych oraz młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania z klas  VIII 
Szkoły Podstawowej zapraszamy na spotkanie rodziców w najbliższy wtorek o godz. 19.00 w 
kościele górnym. Firma Vestimentum będzie zbierała zamówienia na alby. Jednocześnie 
informujemy, że poświęcenie książeczek dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w 
niedzielę 13 listopada podczas Mszy św. o godz. 11.30 

 
3. W piątek Narodowe Święto Niepodległości. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.00 i 18.30.                                  

Tradycyjna zbiórka ofiar na potrzeby Stolicy Apostolskiej. W tym dniu nie obowiązuje 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych 

 
4. Zmiany godzin otwarcia biura parafialnego: 

 We wtorek 19.00 – 20.00  

 W środę 8.00 – 9.00 

 W czwartek 10.00 – 11.00 i 19.00 – 20.00  
 

5. Spotkanie grup duszpasterskich: 

 Apostolstwo Dobrej Śmierci – w poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i spotkanie w Auli  

 Wiara i Światło – we wtorek spotkanie o godz. 17.00 w Auli i Msza św.  

 Odnowa w Duchu Świętym – we wtorek Msza św. i spotkanie  

 Strażnicy Eucharystii – w niedzielę Msza św. o godz. 10.15 

 
6. Modlitwa za zmarłych z wymienianek jednorazowych pół godziny przed Mszą św. wieczorną 

 
7. W przyszłą niedzielę: 

 Składka remontowo – budowlana  

 Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym  
  

8. Polecamy prasę katolicką 
 
9. W naszej parafialnej księgarni można nabyć książkę Marii Simmy „Moje przeżycia z duszami     
      czyśćcowymi”, a także wiele innych ciekawych pozycji. Księgarnia będzie otwarta także dzisiaj po     
      Mszach św. o godz. 9.00, 10.15, 11.30 i 12.45 
 

10. Zapraszamy do naszej kawiarni Emaus, dzisiaj na parafialne pączki. Zapraszamy na rogale 
świętomarcińskie z certyfikatem, które będą sprzedawane we wtorek, środę i czwartek w 
kawiarni Emaus i w Betanii, można także składać zamówienia. Dzisiaj, a także w dniach 12 i 13 
listopada zapraszamy na gęsinę. 
 

11. Serdecznie zapraszamy na kolejny, VI Śremski Festiwal Muzyki Kameralnej. Dwa koncerty 
zaplanowane na 19 – koncert inauguracyjny – wystąpią uczniowie i nauczyciele Katolickiej 
Publicznej Szkoły Muzycznej i 20 listopada – wystąpi gitarzysta Krzysztof Pełech, oraz Orkiestra 
Kameralna Vratislavia. Koncerty odbędą się w sali widowiskowej Katolickiego Centrum Edukacji i 
Kultury. Bilety do nabycia w kawiarni Emaus i recepcji KCEK. Szczegóły na plakatach. Zapraszamy. 
 

12. W tym tygodniu odszedł do Pana śp. Jarosława Banaszak. Wieczny odpoczynek…  


