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OGŁOSZENIA    DUSZPASTERSKIE 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE:  21.05.2023 

 

1. Dzisiaj w naszej parafii gościmy kleryków z ASD w Poznaniu.                                       

Dlatego modlitwą i ofiarami wspieramy Arcybiskupie 

Seminarium Duchowne w Poznaniu. Bóg zapłać za wszystkie 

ofiary składane na ten cel po Mszach Świętych     

2. Dzisiaj, a także w przyszłą niedzielę o g.11.00 i w czwartek                 

o g.17.00 spotkanie dla ministrantów kandydatów, którzy                  

w niedzielę 11 czerwca na Mszy Świętej na Mszy Świętej                     

o g.11.30 przyjmą komże i zostaną włączeni do grona 

ministrantów naszej parafii. Bardzo proszę rodziców tych 

kandydatów o podejście po Mszy Świętej do zakrystii              

3. Od 9 maja trwają dalsze prace przy budowie naszego 

kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane 

nieustannie na ten cel 

4. W najbliższym czasie będą też montowane okna i drzwi                     

w wieży kościoła. Dokładnie: 1 okno duże, 6 okien małych,          

a także drzwi wejściowe do kościoła. Szczegóły na tablicy 

przy wyjściu z kościoła. Gdyby ktoś chciał zasponsorować, 

którąś z tych rzeczy to zapraszam serdecznie do zakrystii,                   

lub biura parafialnego. Za każdą pomoc, dobre serce i ofiarę 

bardzo, bardzo dziękuję   

5. Dziękuję już jednej osobie za zasponsorowanie                                       

1 małego okna  

6. Kilka dni temu zamontowane zostały także dwie lampy na 

chórze, które mają za zadanie oświetlić bardziej kościół.         

W związku z tym lampa tymczasowa (budowlana), która wisi 

jeszcze na suficie kościoła w najbliższym czasie będzie 

zdemontowana 

7. We wtorek o g.19.00 sprzątanie kościoła. Dziękuję tym 

wszystkim, którzy troszczą się o to, by w naszym kościele 

zawsze było czysto. Dziękuję też za trosk o ogród 
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8. W piątek przeżywać będziemy Dzień Mamy. Zapraszam 

serdecznie na Mszę Świętą wieczorną i Nabożeństwo Majowe 

w intencji wszystkich Mam, zarówno żyjących jak i zmarłych 

9. W przyszłą niedzielę w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

odbędzie się kolejny finał naszej akcji: "Złotówka na Józefa". 

Monety układać będziemy po Mszy Świętej o g.11.30. Osoby, 

które nie mogą uczestniczyć w tej akcji mogą na 

pozostałych Mszach Świętych pozostawić złotówki w koszyku 

przy wejściu do kościoła. Dla dzieci jak zawsze 

przygotowana jest miła niespodzianka   

10. Nabożeństwa Majowe w tym tygodniu: w poniedziałek                     

i w środę o g.7.30. We wtorek, czwartek, piątek i w sobotę                      

o g.17.30.  W niedzielę po Mszy Świętej o g. 8.00 

11. Dziękuję też tym rodzinom, które w ostatnim czasie 

złożyły ofiarę na Daninę Diecezjalną i za wszystkie ofiary 

składane przy tej okazji na dalszą budowę kościoła 

12. Serdecznie dziękuje za każde materialne wsparcie 

parafii. Ofiary można składać także na konto parafii św. 

Józefa Rzemieślnika w Swarzędzu: Santander Bank Polska:                 

32 1090 1362 0000 0001 0731 1967. Każdego dnia podczas 

Mszy Świętej pamiętam w modlitwie o wszystkich 

ofiarodawcach i dobroczyńcach 

 

ks. Łukasz Lewandowski 

 

proboszcz  

 

 


