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1. Dzisiejsza niedziela kończy w Kościele okres wielkanocny. Jutro święto NMP Matki Kościoła. Odpust
w parafii Matki Odkupiciela na os. Władysława Jagiełły.
2. Nabożeństwa czerwcowe każdego dnia o godz. 18.15.
3. W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
4. W czwartek spotkanie katechetów o godz. 19.00.
5. Środa 7 czerwca jest dniem całodobowej modlitwy Różańca Nieustającego w intencji Ojczyzny.
Msza św. w intencji Ojczyzny - o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii - w środę 7 czerwca o
godz. 18.30
6.

W przyszłą niedzielę o godzinie 11:15 zapraszamy na Mszę św. w rocznicę Pierwszej Komunii św.
dzieci klas czwartych.

7. W sierpniu planujemy prace w kościele związane z ociepleniem i malowaniem naszej świątyni.
8. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na KUL i WT UAM oraz szkoły katolickie.
9.

W niedzielę 11 czerwca odbędzie się w Poznaniu Marsz dla Życia pod hasłem „Każdy jest ważny”.
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich, dla których cenne jest każde życie ludzkie, niezależnie
od wieku, zdrowia, płci czy poglądów.
Zaczynamy festynem rodzinnym na placu Wolności o godz. 14:30, a o 15:45 wyruszamy w kierunku
katedry, gdzie o godz. 17:00 odprawiona zostanie Msza Święta.

10. Jeszcze dziś po Mszy o godz. 18:30 spotkanie młodych, którzy w miniony czwartek przyjęli sakrament
bierzmowania.
11. Zapraszamy młodzież na diecezjalne dni młodych Paradiso2017 w terminie 26-30 czerwca br. Koszt
udziału 160 PLN. Szczegółowe informacje w gablocie. Zapisy u ks. Krzysztofa lub ks. Arkadiusza.
12. Do wieczności odeszła śp. Teresa Andryjańczyk z bloku nr 12 (77 lat).
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

Ogłoszenia akademickie:
1. Spotkanie studentów w poniedziałek o godz. 20:00.
2. Próba zespołu DA Miłosierdzie we wtorek o godz. 19:15
3. W środę DA 25+ o godz. 20:00.
4. Organizujemy wyjazd dla młodych i studentów do Włoch w terminie od 2 do 9 lipca 2017r., szlakiem bł. P.
G. Frassatiego. Szczegóły w gablocie.
5. W niedzielę 11 czerwca na Mszy św. akademickiej o godz. 20:00 oficjalne zakończenie roku akademickiego.
Po Eucharystii zapraszamy na Wielbienie Jezusa w Najświętszym Sakramencie, które poprowadzi nasz zespół
akademicki.

