OGŁOSZENIA PARAFIALNE
12. niedziela zwykła 25.06. 2017 r.
www.milosierdzie.poznan.pl

Od przyszłej niedzieli w okresie wakacji nie będzie Mszy św. o godz.15.30 i 18.30.
1.

O K R E S

W A K A C Y J N Y

MSZE ŚW. w niedziele: godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30 i 20.00
w dni powszednie: godz. 8.00 i 18.30
/W niedziele i święta nie będzie Mszy św. o godz. 15.30 i 18.00 /
SPOWIEDŹ ŚW.
Okazja do spowiedzi św. każdego dnia przed Mszą św.
W niedzielę od godz. 7.00 – 7.30 i od 19.30 – 20.00
NOWENNA:
*do Matki Bożej w środę o godz. 18.30
*do Miłosierdzia Bożego w piątek po wieczornej Mszy św.
BIURO PARAFIALNE:
poniedziałek: godz. 19.30 – 20.30
wtorek:
godz. 16.00 – 17.00 i 19.30 – 20.00 /narzeczeni /
sobota:
godz. 9.00 – 10.00
2. W środę po wieczornej Mszy św. spotkanie biblijne.
3. W okresie wakacyjnym nie będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu, zachęcamy jednak do
nawiedzania naszego sanktuarium. Przypominamy, że każdego dnia o godz. 12.00 i 18.00 odmawiany jest
różaniec, a o godz. 15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego.
4. W czwartek uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. o godz. 8.00 i 18.30.
Taca zbierana podczas Eucharystii przeznaczona będzie na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Patronów Bazyliki Archikatedralnej w Poznaniu
celebrowana będzie w dniach 28 i 29 czerwca br.
W wigilię uroczystości odpustowej, 28 czerwca o godz. 1900 zostaną odprawione Pierwsze Nieszpory pod
przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego.
W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła w dniu 29 czerwca suma odpustowa będzie
odprawiona o godz. 1000. Przewodniczyć jej będzie ks. arcybiskup Heiner Koch – Arcybiskup Metropolita
Berlina.
5. Poniedziałek jest ostatnim dniem zbierania makulatury. Za jej składanie wszystkim bardzo dziękujemy.
Dochód z tej akcji przeznaczony jest na letni wypoczynek ministrantów i dziecięcej scholi.
6.

Zachęcamy do udziału w Poznańskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, która wyrusza w pierwszych
dniach lipca. Można pójść z jedną z poznańskich grup albo z grupą 19., którą prowadzi ks. Krzysztof.
Organizowany jest także autokar, który do Częstochowy pojedzie 15 lipca, aby przywitać pielgrzymów.
Chętnych, którzy chcieliby wybrać się na jednodniową pielgrzymkę do Częstochowy, prosimy o kontakt z
ks. Krzysztofem.

7. W lipcu nie będzie spotkania Wspólnoty Żywego Różańca.
8. Nabożeństwa czerwcowe do piątku, 15 min. przed wieczorną Mszą św.
9. Archidiecezja poznańska organizuje nowe archidiecezjalne pielgrzymki w roku 2018 - do Italii w 50.
rocznicę śmierci Ojca Pio, na Sardynię z Korsyką, do Ziemi Świętej oraz pielgrzymka chorych do San
Giovanni Rotondo. Szczegółowe informacje w gablocie.
Wszystkim udającym się na wypoczynek, życzymy pogodnych, zdrowych, pełnych radości dni
oraz szczęśliwej i bezpiecznej drogi.

