OGŁOSZENIA PARAFIALNE
12. NIEDZIELA ZWYKŁA 22 VI 2014 r.

www.milosierdzie.poznan.pl

Od przyszłej niedzieli przez okres wakacji nie będzie Mszy św. o godz.15.30 i 18.30
MSZE ŚW. W OKRESIE WAKACJI

niedziela: 7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 20.00
w tygodniu 8.00 , 18.30
1.

Nabożeństwa czerwcowe od poniedziałku do czwartku po wieczornej Mszy św., połączone
z procesją eucharystyczną. W piątek po wieczornej Mszy św. nabożeństwo do Serca
Jezusowego.

2.

Zachęcamy i zapraszamy do prywatnej adoracji i modlitwy w kaplicy Wieczystej Adoracji.
Przypominamy, że każdego dnia o godz. 12.00 odmawiany jest różaniec, a o godz. 15.30 koronka
do Miłosierdzia Bożego.

3.

We wtorek przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, w piątek uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa – nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
w przyszłą niedzielę uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Patronów Bazyliki
Archikatedralnej i miasta Poznania. W tym dniu zbiórka do puszki na potrzeby Stolicy
Świętej.

4. W piątek odwiedzimy chorych z komunią św.
5. Z okazji kończącego się roku szkolnego i katechetycznego zapraszamy dzieci na Mszę św. w
piątek na godzinę 17.00. Okazja do spowiedzi św. w piątek od godz.16.30
6. We wtorek 24 06. br. po wieczornej Mszy św. będzie wydawana żywność dla podopiecznych
Parafialnego Zespołu Caritas.
7.

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

8. W lipcu nie ma spotkań niewiast „Żywego Różańca”.
9. Serdecznie zachęcamy do udziału w 80 Poznańskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę w dniach od 5
do 15 lipca. Można wyruszyć z jedną z poznańskich grup lub z grupą 19, której przewodnikiem jest
x. Krzysztof. Szczegółowe informacje na stronie internetowej naszej parafii bądź poprzez
bezpośredni kontakt z x. Krzysztofem.
9. Do wieczności odeszli:
śp. Maria Etzel, pogrzeb w poniedziałek, Msza św. na cmentarzu przy ul Borówkowej 10.30
śp. Jerzy Jandy, pogrzeb we wtorek Msza św. 11.00, na cmentarzu przy ul Lutyckiej o 12.30
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie....

