OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
23. NIEDZIELA ZWYKŁA – 4.09.2016 r.

MSZE ŚW. W SANKTUARIUM

w niedziele: godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 15,30, 18.30 i 20.00
w dni powszednie: godz. 8.00 i 18.30
Dekretem Księdza Arcybiskupa Metropolity z dniem 25 sierpnia br., ks. mgr lic. Arkadiusz Szady został
skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Poznaniu. Jednocześnie został
mianowany duszpasterzem akademickim w Campusie UAM na Morasku oraz powołany na członka
Referatu Duszpasterstwa Akademickiego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.
Witając czcigodnego Księdza, życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Miłosierdzia.
Witamy także w naszej parafii na praktyce
ks. Łukasza Krawczyka, kleryka VI roku poznańskiego, który odbywa praktykę duszpasterską w naszej
parafii oraz kleryka Przemysława Sobola, który odbywa praktykę katechetyczną.
1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 7.30 spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca.
2. Przypominamy, że po okresie wakacyjnym powracają piątkowe Msze św. o godz. 15.00 połączone z
Koronką do Bożego Miłosierdzia.
3. Różaniec za zmarłych podawanych w wymieniankach w trzeci piątek miesiąca o godz. 17.45.
Msza św. za tych zmarłych w czwarty piątek miesiąca w „Godzinie Miłosierdzia”. ( godz. 15.00)
4. Podczas nabywania prasy katolickiej i pamiątek religijnych, składane są ofiary. Udało się zaoszczędzić pewną
sumę, która została przeznaczona na zakup nowej kapy liturgicznej. Osobom posługującym w naszym punkcie
informacyjnym, które ofiarnie działają dla dobra całej parafii, serdecznie dziękujemy.
5. W najbliższym tygodniu zostaną zakończone prace związane z remontem kaplicy Wieczystej Adoracji.
W
międzyczasie zostały założone nowe drzwi wejściowe do kościoła od strony zakrystii. Za wszelkie utrudnienia
związane z pracami remontowymi, serdecznie przepraszamy.
6. Po 18 września br. będą przyjmowane intencje mszalne na nowy rok. Jednocześnie prosimy o podawanie intencji
zamówionych jeszcze na ten rok.
7. Do wieczności odszedł śp. Tadeusz Stefaniak z bloku nr 20. Msza św. pogrzebowa w poniedziałek o godz. 10.00,
pogrzeb na Junikowie o godz. 13.55
8. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

