OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 2.10. 2016 r.

Dzisiaj gościmy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy rozprowadzają kalendarze misyjne na rok
2017. Ofiary złożone przy okazji ich nabywania przeznaczone są na misyjną działalność Misjonarzy Oblatów.
1. Przez cały październik nabożeństwa różańcowe każdego dnia pół godziny przed wieczorną Mszą św. tj. o
godz. 18.00, z wyjątkiem niedzieli. Różaniec dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o godz.
17.30, połączony z udzieleniem Komunii św.
2. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. w piątek od godz. 15.30 oraz
każdego dnia przed Mszą św. Chorych odwiedzimy w piątek i w sobotę.
3. Za tydzień „Dzień Papieski”. Przed kościołami i na ulicach będą zbierane ofiary na „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”. W naszej parafii będą też do nabycia „kremówki papieskie”.
4. Przypominamy, że zbliża się nasz parafialny, siódmy dzień miesiąca ( piątek), w którym trwa całodobowy
Nieustający Różaniec w intencji Ojczyzny.
5. Osoby dorosłe, które jeszcze nie przyjęły Sakramentu Bierzmowania, a pragną to uczynić, prosimy o
zgłoszenie się w ciągu tygodnia w zakrystii lub biurze parafialnym.
6.

Autokarowa pielgrzymka do Trójmiasta wyruszy w piątek 7 października br. o godz. 6.30 sprzed naszego
kościoła.

7.

Zapraszamy młodzież szkół średnich oraz studentów zainspirowanych ideą Światowych Dni Młodzieży na
spotkanie Duszpasterstwa Młodzieży Jordan w czwartek o godz. 19:30 do salki Jana Pawła II.

8.
Już w najbliższy weekend odbędzie się spotkanie formacyjne Szkoły Życia Chrześcijańskiego i
Ewangelizacji. Spotkania od piątku do niedzieli w zespole szkół zakonu pijarów.
W sobotę po wieczornej Mszy Świętej grupa poprowadzi modlitwę uwielbienia; gorąco zapraszamy.
Szczegóły spotkania oraz kontakt na plakacie.
WIADOMOŚCI AKADEMICKIE:

1) Próba Zespołu Akademickiego we wtorek o godz. 19:30 w sali św. Cecylii.
2) W środę spotkanie DA 25+ o godz. 20:00 w salce parafialnej.
3) Msza św. inaugurująca rok akademicki 2016/17 DA Morasko zostanie odprawiona w naszej świątyni w
niedzielę 09.10.2016r. o godz. 20:00. Zapraszamy profesorów, wykładowców, pracowników Campusu
Morasko oraz studentów. Po Mszy św. zapraszamy na piknik w ogrodach parafialnych.
WIADOMOŚCI DIECEZJALNE

W środę, 12 października br., w Rocznicę Poświęcenia Katedry Poznańskiej odbędą się w Bazylice Archikatedralnej dwa
uroczyste nabożeństwa:
- o godz. 1130, z okazji Światowego Dnia Seniora Msza św., której przewodniczyć będzie Ksiądz Arcybiskup Stanisław
Gądecki; zapraszamy szczególnie wszystkich seniorów, emerytów i starszych wiekiem. Przed Mszą św. o godz. 1100
krótki koncert religijny.
- o godz. 1800 Nieszpory, na które zapraszamy kapłanów, siostry zakonne i wiernych m. Poznania. Nieszporom
przewodniczył będzie Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek.

