OGŁOSZENIA PARAFIALNE
7. Niedziela Wielkanocna 1 VI 2014 r.

Wniebowstąpienie Pańskie
1. Dzisiaj obchodzimy kolejny Dzień Dziękczynienia, dziś też odbywa się ogólnopolska zbiórka na
budowę Centrum Opatrzności Bożej. Ofiary można składać do skarbony umieszczonej przy
wyjściu z kościoła.
2. Od poniedziałku po rannych Mszach św. nowenna do Ducha św.
3. W przyszłą niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy w Kościele okres
wielkanocny . W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na pomoc poszkodowanym na Bałkanach.
4. Dzisiaj o godz. 15.30 Msza św. sekundycyjną, którą odprawi ks. Jurand Żelisławski. Po Mszy św.
prymicyjne błogosławieństwo.
5. Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa - od poniedziałku do soboty o godz. 18.00.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi każdego dnia przed Mszą św.
oraz w piątek od godz. 16.00
7. Chorych odwiedzimy w ostatnim tygodniu czerwca.
8. W czwartek ks. biskup Damian Bryl udzieli Sakramentu Bierzmowania podczas Mszy św. o
godz.18.00. W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 18.30, a intencja wyznaczona na ten dzień
przeniesiona została na środę 4 czerwca godz. 18.30
9.

Trwa uruchamianie nowej strony internetowej naszej parafii. Adres jest ten sam:
www.milosierdzie.poznan.pl

10. Nasza parafia organizuje letnie wakacje dla dzieci w Bukówcu koło Karpacza, w terminie od 29
czerwca do 4 lipca, koszt 320 złotych. Zapisy i informacje u ks. Krzysztofa.
11. Międzyparafialna pielgrzymka po Polsce ( Świnice Warckie, Wąchock, Kazimierz Dolny, Kodeń,
Grabarka, Drohiczyn ) w terminie 16 – 19 lipca br. Koszt 760 zł. Informacje w gablocie. Zapisy w
zakrystii.
12. Archidiecezja Poznańska organizuje kolejną XIX Archidiecezjalną Pielgrzymkę tym razem będzie to
Ziemia Święta, Jordania i Synaj, w dniach od 2 do 14 października 2014 r. Informacje w gablocie
Do wieczności odeszli:
* śp. Janusz Rosiński z bloku nr 36 (94 lata). Msza św. za zmarłego w poniedziałek o godz. 8.00, pogrzeb
na Junikowie o godz. 12.30
* śp. Antoni Sułowski z bloku 44 (64 lata). Msza św. w środę o godz. 9.00, pogrzeb na Junikowie o
godz. 12.30
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie....

