OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA –25.09. 2016 r.

1. Od soboty przez cały październik z wyjątkiem niedzieli nabożeństwa różańcowe; każdego dnia pół
godziny przed wieczorną Mszą św. tj. o godz. 18.00.
Różaniec dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17. 30, połączony z udzieleniem Komunii św.
2. W czwartek z pielgrzymką do naszego sanktuarium na Mszę św. wieczorną o godzinie 18.30
przybędą klerycy pierwszego roku ASD w Poznaniu. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.
3. Spotkania młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania:
we wtorek 27.09. br. o godz. 17.30 młodzież kl. II, o godz. 19.00 młodzież kl. III gimnazjalnych, w
środę 28.09.br. o godz. 19.00 kandydaci z klas I gimnazjalnych. Spotkania odbywają się w domu
parafialnym.
4. Dzisiaj przed kościołem zbiórka pieniędzy na KUL i Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu.
5. We wtorek po wieczornej Mszy św. wydawana będzie żywność podopiecznym Caritas.
6. W przyszłą niedzielę gościć będziemy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy będą głosili kazania
i rozprowadzali kalendarze misyjne na rok 2017. Ofiary złożone przy okazji ich nabywania przeznaczone są
na misyjną działalność oblatów.
7. Spotkanie kręgu biblijnego w środę 28 września po wieczornej Mszy św.
8. W punkcie informacji do nabycia prasa katolicka. Dzisiaj „Gość Niedzielny” z pięknym filmem „Bóg nie
umarł”, w cenie 5 zł.
9. Zapraszamy na spotkanie z młodymi parafianami Darią i Wojciechem, którzy pieszo kroczą drogami świata.
Pielgrzymowali do Santiago de Compostela, do Rzymu, do Ziemi Świętej. Chcą podzielić się wrażeniami z
pielgrzymiego szlaku i zaprezentować swoją nową książkę zatytułowaną : „Via Francigena”.
Spotkanie w piątek po wieczornej Mszy św. o godz. 19.30 w Sali Jana Pawła II.
10. Siostry urszulanki zapraszają na tanie, domowe obiady do stołówki przy ul. Taczaka 7. Stołówka czynna od
poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 15.00 Szczegóły na plakacie.
11. Do wieczności odszedł śp. Andrzej Wylonk z ul. Chocimskiej (77 lat). Msza św. pogrzebowa we wtorek o
godz. 10.00, pogrzeb na Górczynie o godz.12.00. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…
WIADOMOŚCI DIECEZJALNE

*Caritas Archidiecezji Poznańskiej i Fundacja Signum Caritatis zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu
opieki nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi Więcej informacji na plakacie.
*W niedzielę 2 października o g. 17.00 w bazylice archikatedralnej w Poznaniu odbędzie się modlitwa za uchodźców,
którzy zmarli w drodze do Europy.
Przewodniczyć jej będzie Metropolita Poznański Arcybiskup Stanisław Gądecki.
*15 PAŹDZIERNIKA, NA JASNEJ GÓRZE ODBĘDZIE SIĘ „WIELKA POKUTA”.
...bo, jak mówił u tronu Matki Jasnogórskiej św. Jan Paweł II „Przychodzimy tutaj, gdzie od wieków ludzie przychodzili do
Ciebie po wolność i przy Tobie – nawet w niewoli – czuli się wolnymi”.
Zaczynamy o godz. 11:00. Katechezy i modlitwy poprowadzą: ks. Antonello Cadeddu, ks. Henrique Porcu oraz ks. Piotr Glas,
egzorcysta, a Mszę Świętą będą celebrować księża biskupi na czele z abp Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym
Konferencji Episkopatu Polski.
Szczegóły na stronie WielkaPokuta.pl oraz na profilu facebook.

