Senegalu. Uroczyste błogosławieństwo i posłanie nastąpi podczas Mszy św. o godz.
11.15. Niech nasza modlitwa nieustannie wspiera misje i misjonarzy.
Do wieczności odeszli:
śp. Mieczysław Bąk, z bloku 22 (76 lat).Msza św. pogrzebowa we wtorek 1.09.br o godz.11.30,
pogrzeb na Junikowie o godz. 13.50
śp. Jerzy Mikołajczak z bloku 41 (70 lat). Msza św. pogrzebowa w środę 2.09.br. o godz. 10.45,
pogrzeb na Miłostowie od ul. Gnieźnieńskiej o godz. 13.30
śp. Bernadeta Drozd z bloku 26 (76 lat). Msza św. pogrzebowa w środę 2.09. br. o godz. 11.30,
pogrzeb na Junikowie o godz. 13.50
WIADOMOŚCI DIECEZJALNE
Archidiecezjalna Pielgrzymka ludzi Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych tradycyjnie już odbywa
się w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej 15 września.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym siły i stan zdrowia na to pozwalają, do wspólnego
pielgrzymowania w tym dniu przed oblicze Matki Bożej na Świętą Górę w Gostyniu.
Pielgrzymka rozpocznie się we wtorek 15 września 2015 roku o godz. 10.30 uroczystą Eucharystią
połączoną z nabożeństwem na wzór sanktuarium w Lourdes. Modlitwom przewodniczyć będzie ks. bp
Zdzisław Fortuniak.
Po Mszy św. przewidziana jest przerwa na posiłek, a następnie występ artystyczny. Zakończenie
planowane jest ok. godziny 14.30.
Caritas Archidiecezji Poznańskiej organizuje również dojazd na pielgrzymkę. Zgłoszenia prosimy
kierować do biura Caritas przy Rynku Wileckim 4a osobiście lub pod numerem telefonu 61-835-68-50.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pielgrzymce.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
22. NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.08. 2015 r.

Przypadający we wtorek 1. dzień września to bolesna rocznica wybuchu II wojny światowej. Pielęgnujmy pamięć
o wszystkich ofiarach wojny, troszcząc się o ich groby, modląc się za tych, co zginęli, a przede wszystkim
wychowując młode pokolenia do pokoju, ucząc wzajemnego szacunku i zrozumienia wobec każdego człowieka.
Msze św. o godz. 8.00 i 18.30

Od przyszłej niedzieli Msze św.: godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30,
15,30, 18.30 i 20.00
w dni powszednie: godz. 8.00 i 18.30
1. Za tydzień, po Mszy św. o godz. 7.30 spotkanie „Wspólnoty Żywego Różańca”.
2. Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego zapraszamy dzieci na Mszę
św. w piątek 4 września o godz. 17. 00 . Młodzież klas gimnazjalnych i licealnych
zapraszamy tego samego dnia na Mszę św. o 18.30
3. Okazja do spowiedzi św. każdego dnia przed Mszą św. oraz w pierwszy piątek miesiąca od
godz. 15.30.
4. Poświęcenie tornistrów uczniom klas pierwszych - w przyszłą niedzielę podczas Mszy św.
dziecięcej o godz. 11.15.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Chorych odwiedzimy w piątek i w
sobotę od godz. 9.30
6. Spotkanie katechetów we wtorek 8 września br. o godz. 19.00.
7. W niedzielę 6 września przypada w Tulcach odpust Narodzenia NMP. Suma odpustowa o
godz. 12.00.
8. W czwartek Msza św. wieczorna w intencji członków apostolatu „Margaretka”. Po
Eucharystii spotkanie w bibliotece parafialnej.
9. W czwartek obchodzi imieniny ks. biskup Grzegorz Balcerek – b. wikariusz naszej parafii.
Pamiętajmy o modlitwie w intencji Solenizanta.
10. Od przyszłego tygodnia w ramach biura parafialnego oraz każdego dnia po Mszach św.
można w zakrystii zamawiać intencje mszalne na 2016 rok. Aby usprawnić przyjmowanie i
dać możliwość rezerwacji wszystkim chętnym, w pierwszym miesiącu przyjmować będziemy
rezerwacje tylko na trzy Msze św. Prosimy o wyrozumiałość.
11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej; nabyć ją można w punkcie informacji. Za
tydzień będzie do nabycia nowy numer naszej parafialnej gazety „Droga Miłości”.
12. Wszystkich chłopców, którzy chcieliby służyć przy ołtarzu, zapraszamy do włączenia się w
grono ministrantów. Zgłaszać się można po każdej Mszy św. Ministranci mają spotkania w
soboty o godz. 10.00. Każde spotkanie składa się z nauki i utrwalania poszczególnych funkcji
liturgicznych a także z zabaw sportowych. Serdecznie zapraszamy.
13. Chór „Maria Victoria” rozpoczyna od czwartku 3 września br. powakacyjną działalność.
Próby odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek od godz. 19.30 w sali domu
parafialnego. Osoby, które chciałyby dołączyć do chóru i śpiewać na chwałę Bożą,
serdecznie zapraszamy.

14. Domy Serca - to międzynarodowa, katolicka organizacja pozarządowa, która została
założona 4 stycznia 1990 r. we Francji w celu rozpowszechniania charyzmatu
współczucia i pocieszenia wśród ubogich i cierpiących na całym świecie. Łączy
ludzi, którzy pragną w sposób autentyczny zatrzymać się przy drugim człowieku,
odpowiedzieć na jego cierpienie poprzez prostą obecność i przyjaźń, które są
znakiem miłości współczującego Chrystusa. W ramach działania tej organizacji, jedna
z naszych młodych parafianek, Małgorzata Milanowska udaje się na misje do

