OGŁOSZENIA PARAFIALNE
14. Niedziela Zwykła 3.07. 2016 r.
www.milosierdzie.poznan.pl

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 nie będzie Mszy św. o godz. 15.30 i 18.30
W lipcu i sierpniu nie ma dodatkowej Mszy św. w piątki o godz. 15.00
W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) nie będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu w Kaplicy
Adoracji.
SPOWIEDŹ 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

1. Parafialny zespół Caritas prosi o pomoc w realizacji projektu „Tornister pełen uśmiechów”. Do kosza
umieszczonego przed obrazem bł. ks. M. Sopoćki można składać przybory szkolne. Dary można też
przynosić do salki w każdy wtorek od godz. 19.15, w czasie dyżuru Caritas.
2.

W środę 6 lipca 2016 r. o godz. 8:00 w katedrze poznańskiej zostanie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie
82. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Bliższe informacje o pielgrzymce znajdują się na
www.pielgrzymka.archpoznan.pl , na profilu https://www.facebook.com/PoznanskaPielgrzymka .
Informacje będzie przekazywać także Radio Emaus!

3. Wspólnota Miłosierdzia Bożego przy parafii św. St. Kostki w Poznaniu organizuje w dniu 28 sierpnia br.
pielgrzymkę do Głogowca i Świnic Warckich – miejsca urodzenia i chrztu św. siostry Faustyny Kowalskiej.
Dodatkowe informacje na tablicy ogłoszeń.
4. Dziękujemy za prace przy zieleni wokół kościoła, za składane ofiary i za wszelkie dowody życzliwości.
Niech Bóg wynagrodzi stokrotnie.
5. Bardzo prosimy o podanie intencji mszalnych rezerwowanych na lipiec i sierpień.
Wszystkim udającym się na wypoczynek życzymy pogodnych, zdrowych, pełnych radości dni
oraz szczęśliwej i bezpiecznej drogi.

