OGŁOSZENIA PARAFIALNE
10. NIEDZIELA ZWYKŁA 5. 06. 2016 r.

www.milosierdzie.poznan.pl
INFORMUJEMY, ŻE SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W POZNANIU
NIE JEST MIEJSCEM, W KTÓRYM MA BYĆ ODPRAWIONA MSZA ŚW. O
INTRONIZACJĘ JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI.
ROZWIESZANE PLAKATY ZOSTAŁY WYKONANE BEZ NASZEJ WIEDZY I
ZGODY, A INFORMACJE TAM ZAWARTE SĄ NIEZGODNE Z PRAWDĄ.
Ks. Henryk Ogrodnik
proboszcz
1. Nabożeństwa czerwcowe każdego dnia po porannych Mszach św.
2. Przeżywając Rok Miłosierdzia zapraszamy do naszego sanktuarium na kolejne spotkanie
z cyklu „Wykłady otwarte” organizowane przez Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu.
Wykład „ Bóg chce się litować, bo jest dobry i może, bo jest wszechmocny” wygłosi
ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak, w czwartek 9 czerwca o godz. 19.00. Spotkanie
odbędzie się w kaplicy MB Częstochowskiej.
3. W środę spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. o godz. 20.15
4.
5.

Za tydzień zbiórka do puszek na KUL i WT UAM.
Dzisiaj gościmy siostry urszulanki szare, które zbierają datki na potrzeby swoich
podopiecznych - ludzi bezdomnych, którymi się opiekują.

6. . W dzisiejszą niedzielę włączamy się w zbieranie podpisów popierających apel do
parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę
macierzyństwa. Jednocześnie informujemy, że osoby, które w minionym tygodniu zbierały
podpisy pod petycją robiły to bezprawnie, bowiem jeden z punktów petycji mówił o
odpowiedzialności karnej kobiety, co jest niezgodne ze stanowiskiem Episkopatu. Nie
popieramy tamtego stanowiska i nikt nie był upoważniony do zbierania takich podpisów
przed kościołem.
7.

W piątek wieczorem, 10 czerwca 2016 r. w każdej parafii mężczyźni staną przed żywym
Bogiem, by powierzyć Mu swoje sprawy. I w naszej parafii zapraszamy mężczyzn w
piątek po wieczornej Mszy św. na adorację , która rozpocznie się o godz. 19.15 Litanią
do św. Józefa, a następnie trwać będzie w milczeniu do godz. 20.00

8.

W niedzielę12 czerwca odbędzie się Marsz dla Życia; w tym roku przejdzie pod hasłem
"Z rodziną najlepiej". O godz. 14.30 rozpocznie się festyn rodzinny na placu Wolności,
następnie o 15.45 marsz wyruszy w kierunku katedry, gdzie o godz. 17.00 zakończy się
Mszą Świętą. Zachęcamy, aby wziąć udział całymi rodzinami i dać świadectwo
poparcia dla wartości życia i rodziny.

