OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Podwyższenia Krzyża Świętego – 14.09. 2014 r.

Czerwony kolor szat liturgicznych wskazuje nam, że nie przeżywamy dziś 24. niedzieli w ciągu roku, lecz
została ona zastąpiona obchodami święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to jedno ze świąt,, które swoją
rangą przewyższają niedziele w ciągu roku i są obchodzone również wtedy, gdy przypadają w niedzielę. Są to
święta, podczas których wspominamy szczególnie ważne wydarzenia z historii naszego zbawienia..
Dzisiejsze święto zostało ustanowione na pamiątkę odnalezienia relikwii Krzyża przez cesarzową Helenę,
matkę cesarza Konstantyna, który przed bitwą z Maksencjuszem na moście Muliwijskim, nieopodal murów
Wiecznego Miasta ujrzał płonący krzyż i napis: „W tym znaku zwyciężysz”. Nazajutrz na rozkaz cesarza na
tarczach żołnierzy zostały wymalowane krzyże. I wkrótce okazało się, że symbol śmierci stał się symbolem
zwycięstwa, bo Konstantyn pokonał Maksencjusza. W 313 roku cesarz ogłosił edykt wolnościowy, kładący kres
prześladowaniom religijnym, a krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa .

1. W czwartek przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski. W tym dniu
imieniny obchodzi ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański, Stanisław Gądecki. W
niedzielę 21września imieniny będzie obchodził ks. Mateusz Napierała. Niech nasza
modlitwa będzie darem dla solenizantów.
2. Spotkanie z rodzicami dzieci, które mają przystąpić pierwszy raz do Komunii św. w
2015 r. odbędzie się w czwartek o godz. 19.00 w kościele.
3. Za tydzień przed kościołami zbiórka do puszek na KUL i Wydział Teologiczny w
Poznaniu.
4. W piątek o godz. 17.45 różaniec za zmarłych podawanych w wymieniankach i Msza
św. za tych zmarłych o godz. 18.30.
5. Ministranci mają spotkanie w sobotę o godz. 10.00.
6. Zespół dziecięcy ma próbę w sobotę o godz. 9.30 w salce św. Cecylii. Serdecznie
zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą śpiewać na chwałę Pana Boga.
7. Katecheza przedmałżeńska rozpocznie się w poniedziałek 15 września br. o godz.
19.30. Pierwsze spotkanie w domu parafialnym.
8. Osoby zapisane na pielgrzymkę do Gostynia w liturgiczne wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny Bolesnej, proszone są o przybycie w poniedziałek 15 września br. Wyjazd o
godz. 7.00 z placu przy kościele.

9. Do wieczności odeszła śp. Róża Wojtkowiak z bloku nr 20 ( 55 lat). Wieczny
odpoczynek racz jej dać, Panie…
WIADOMOŚCI DIECEZJALNE
W czwartek 18 września br. Ksiądz Arcybiskup Metropolita Stanisław Gądecki będzie
świętował Imieniny. Tego dnia Czcigodny Solenizant w Katedrze o godz. 10.00 będzie
przewodniczył uroczystej Mszy Świętej.
Po Mszy Świętej w Arcybiskupim Seminarium Duchownym, będzie można osobiście złożyć
Księdzu Arcybiskupowi życzenia imieninowe.

