OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
24. NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.09.2016 r.

Msze św. 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
Kościół w Polsce pragnie okazać solidarność z ofiarami trzęsienia ziemi we Włoszech. Liczba
ofiar śmiertelnych kataklizmu to setki osób, wielu ludzi zostało rannych i bez dachu nad
głową. Potrzebna jest zarówno modlitwa, jak też i konkretna pomoc osobom
poszkodowanym. W niedzielę 18 września przed kościołami przeprowadzona zostanie zbiórka
pieniędzy na pomoc ofiarom tego kataklizmu.
1. W niedzielę 18 września 2016 roku w Katedrze Poznańskiej odbędzie się Święto Młodych
Archidiecezji Poznańskiej, które w tym roku ma wymiar dziękczynienia za błogosławione
owoce wizyty Ojca Świętego Franciszka i XXXI Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.
Spotkanie rozpocznie Eucharystia o godz. 10:00, której będzie przewodniczył Ksiądz
Arcybiskup Metropolita Poznański, Stanisław Gądecki.
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 piątek o godz. 17.45.
4. Po 18 września br. będą przyjmowane intencje mszalne na nowy rok.
.
5. Z przykrością informujemy, że na ten rok nie jesteśmy w stanie przyjąć już intencji
mszalnych.
6. Przed kościołem do nabycia nowy numer naszej parafialnej gazety „Droga Miłości”.
7. Kaplica adoracji została wyremontowana. Za wykonane prace serdecznie dziękujemy. Będą
jeszcze dorabiane ławki do kaplicy.
8. Od wtorku wystawienie Najświętszego Sakramentu.
Jest bardzo ważne, by Jezus wystawiony w Najświętszym Sakramencie nigdy nie był sam.
Wystawiamy, by odbierał od nas uwielbienie.
W każdą niedzielę przy wejściu do kaplicy wyłożone będą kartki z możliwością zapisania się
na półgodzinną adorację w ciągu tygodnia. Chwila spędzona w bliskości Boga zawsze jest
czasem najważniejszym.
9. Do wieczności odeszła śp. Anna Kwaśna. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 17.09.br. O godz.
12.00 Msza św. w naszym sanktuarium, o godz.13.00 różaniec w kościele Opatrzności Bożej
na os. B. Chrobrego, o godz. 13.30 pogrzeb na cmentarzu przy ul. Wojciechowskiego.
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…
WIADOMOŚCI DIECEZJALNE
W sobotę 17 września br. Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański, Stanisław Gądecki będzie
świętował imieniny. Tego dnia Czcigodny Solenizant w katedrze o godz. 10.00 będzie przewodniczył
uroczystej Mszy św.
Po Eucharystii w Arcybiskupim Seminarium Duchownym można osobiście złożyć Księdzu
Arcybiskupowi życzenia imieninowe.
Zapraszamy do Bazyliki Archikatedralnej chorych, osoby starsze, niepełnosprawne, osoby
wspomagające chorych – ich rodziny, pracowników hospicjów i szpitali.
Uroczysta Msza św. celebrowana przez księdza biskupa Zdzisława Fortuniaka zostanie odprawiona w
środę 14 września br. o godz. 18.00.

