OGŁOSZENIA PARAFIALNE
13. niedziela zwykła 26.06. 2016 r.
www.milosierdzie.poznan.pl

Jak już informowaliśmy, ks. mgr lic. Mateusz Napierała z dniem 25 sierpnia br. rozpoczyna
posługę wikariuszowską w parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu.
Pożegnanie ks. Mateusza odbędzie się w piątek 28 lipca br. podczas Mszy św. o godz. 18.30
1.

O K R E S W A K A C Y J N Y
MSZE ŚW.: w niedziele: godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30 i 20.00
w dni powszednie: godz. 8.00 i 18.30

W niedziele i święta nie będzie Mszy św. o godz. 15.30 i 18.30
W lipcu i w sierpniu nie będzie piątkowych Mszy św. o godz. 15.00
SPOWIEDŻ ŚW.
Okazja do spowiedzi św. każdego dnia przed Mszą św.
W niedzielę od godz. 7.00 – 7.30 i od 19.30 – 20.00
NOWENNA:
*do Matki Bożej w środę o godz.18.30
*do Miłosierdzia Bożego w piątek po wieczornej Mszy św.
BIURO PARAFIALNE:
poniedziałek: godz. 19.30 – 20.30
wtorek:
godz. 16.00 – 17.00 i 19.30 – 20.00 /narzeczeni /
sobota:
godz. 9.00 – 10.00
2. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. w piątek od godz.17.00.
3. Z powodu przewidywanych prac w kaplicy oraz z powodu mniejszej ilości osób odwiedzających nasze sanktuarium
w okresie wakacyjnym nie będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu.
4. Zachęcamy i zapraszamy do wspólnej modlitwy w sanktuarium. Przypominamy, że każdego dnia o godz. 12.00
odmawiany jest różaniec, a o godz. 15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego.
5. W środę uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. o godz. 8.00 i 18.30. Taca zbierana podczas
Mszy św. przeznaczona będzie na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
6. Suma odpustowa w katedrze poznańskiej w środę o godz. 10.00. Przewodniczyć jej będzie Ksiądz Arcybiskup
Nikola Eterović – Nuncjusz Apostolski w Niemczech.
7. Spotkanie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej we wtorek o godz. 20.00
8.

Zachęcamy do udziału w Poznańskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, która wyrusza w pierwszych dniach lipca.
Można wyruszyć z jedną z poznańskich grup, albo z Grupą 19-stą, którą prowadzi x. Krzysztof. Organizowany jest
także autokar, który do Częstochowy jedzie 15 lipca - przywitać pielgrzymów. Chętnych, którzy chcieliby wybrać
się na jednodniową pielgrzymkę do Częstochowy prosimy o kontakt z x. Krzysztofem.
W ramach Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki od 6 do 15 lipca br., zapraszamy na Pielgrzymkę Duchową, która
przebiegać będzie w kościołach stacyjnych w Poznaniu według planu podanego w gablocie ogłoszeń.

9. W lipcu nie będzie spotkania Wspólnoty Żywego Różańca.
10. Od 25 lat Fundacja Redemptoris Missio zajmuje się niesieniem pomocy humanitarnej w krajach Globalnego
Południa. Tworzy profesjonalne zaplecze medyczne dla ośrodków misyjnych prowadzonych przez polskich
misjonarzy. Wychodząc z kościoła można zabrać „Raport” – biuletyn opisujący działalność i zachęcający do
wsparcia idei misyjnej.
11. Archidiecezja Poznańska organizuje Archidiecezjalną pielgrzymkę do Chin i Tybetu w dniach od 1 do 15.08.2017
roku. Szczegółowe informacje w gablocie.

Wszystkim udającym się na wypoczynek, życzymy pogodnych, zdrowych, pełnych radości dni
oraz szczęśliwej i bezpiecznej drogi.

