OGŁOSZENIA PARAFIALNE
13. niedziela zwykła 28.06. 2015 r.
www.milosierdzie.poznan.pl

Od przyszłej niedzieli przez okres 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 /
SPOWIEDŻ 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 tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. w piątek od
godz.17.00.
3. Dzisiaj po Mszach św. zbierane są ofiary do puszek na Archidiecezjalny Fundusz Misyjny.
4. Z powodu przewidywanych prac w kaplicy oraz z powodu mniejszej ilości osób odwiedzających
nasze sanktuarium w okresie wakacyjnym nie będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu.
5. Zachęcamy i zapraszamy do wspólnej modlitwy w sanktuarium.
Przypominamy, że każdego dnia o godz. 12.00 odmawiany jest różaniec, a o godz.
15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego.
6. W poniedziałek uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. o godz. 8.00 i 18.30.

Taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona będzie na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Suma
odpustowa w katedrze poznańskiej o godz. 10.00. Przewodniczyć jej będzie ks. kardynał Dominik
Duka- Prymas Czech.

7.

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę, która
wyrusza z Poznania 6 lipca. Więcej informacji związanych ze szczegółami tej wędrówki można
znaleźć na stronie internetowej pielgrzymki bądź kontaktując się z ks. Krzysztofem.
8. Za tydzień w niedzielę po Mszy św. o godz. 7:30 spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca.

Wszystkim udającym się na wypoczynek, życzymy pogodnych, zdrowych, pełnych
radości dni oraz szczęśliwej i bezpiecznej drogi.

