OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
31. niedziela zwykła –30.10. 2016 r.

1. Dzisiaj Niedziela modlitwy i pomocy dla Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.
2. We wtorek uroczystość Wszystkich Świętych.

Msze św. o godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30 i 20.00. Nie ma Mszy św. o
godz. 15.30 i 18.30
3. W środę - Dzień Zaduszny.
Msze św. o godz. 8.00, 18.30 i 20.00. Podczas Mszy św. o godz. 20.00 będziemy modlić się
za naszych drogich zmarłych, szczególnie tych, którzy w ostatnim roku odeszli do
wieczności. Będą przygotowane świece; pragniemy je zapalić każdemu zmarłemu, dlatego prosimy
przedstawicieli rodzin zmarłych, których imiona będziemy wyczytywać, o zapalenie świecy.

4. W najbliższym tygodniu odwiedzimy chorych z Komunią św.
Okazja do spowiedzi św. każdego dnia przed Mszą św. oraz w piątek od godz. 15.30
5. Od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy w czyśćcu
oczekują pełni zbawienia. Odpust zyskuje ten, kto nawiedzi cmentarz oraz wypełni zwykłe warunki,
tj. przystąpi do Komunii św. w dniu nawiedzenia cmentarza i odmówi na cmentarzu „Ojcze nasz”,
„Wierzę w Boga” oraz jakąkolwiek modlitwę w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez Ojca
Świętego.
6. Różaniec za naszych zmarłych połączony z wymieniankami - od środy do soboty o godzinie
18.00. Jednorazowe wymienianki można składać do skarbony umieszczonej przy obrazie Miłosierdzia
Bożego.
7. Wymienianki roczne prosimy zgłaszać w zakrystii lub w biurze parafialnym.
8. W sobotę spotkania z dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej Komunii św.
Grupa I – godz.10.30, grupa II – godz.11.30
9. W przyszłą niedzielę po Mszach św. Parafialny Zespół Caritas będzie sprzedawał rogale marcińskie.
10. Kończymy akcję zbierania makulatury. Przypominamy, że pieniądze za makulaturę przeznaczone będą
na organizację wakacji dla dzieci naszej parafii. Wszystkim za włączenie się w tę akcję serdecznie dziękujemy.

11. Spotkanie wspólnoty Żywego Różańca w przyszłą niedzielę po rannej Mszy św.
12. Wyniki liczenia z niedzieli 16 .10.br. : we Mszach św. uczestniczyły 3172 osoby, w tym 1946 kobiet
i 1226 mężczyzn. Do Komunii św. przystąpiło 1397 osób.
13. Za tydzień będzie do nabycia nowy numer parafialnej gazety „Droga Miłości”.
14. Do wieczności odszedł śp. Adam Cieloszyk z bloku nr 3 (63 lata)
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…
Wiadomości diecezjalne
* Nabożeństwa żałobne na cmentarzach poznańskich w uroczystość Wszystkich Świętych o godz. 1500.
Na rozległym cmentarzu miłostowskim będą odprawione dwa nabożeństwa: jedno w części od ul.
Gnieźnieńskiej, drugie od ul. Warszawskiej.

