OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
23. NIEDZIELA ZWYKŁA – 6.09.2015 r.

MSZE ŚW. W SANKTUARIUM

w niedziele: 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. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 7.30 spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca.
2. Poświęcenie tornistrów uczniom klas pierwszych - dzisiaj podczas Mszy św. dziecięcej o godz. 11.15.
3. Spotkanie katechetów we wtorek 8 września br. o godz. 19.00.

3. Od poniedziałku w ramach biura parafialnego godz. 19.30 oraz od wtorku każdego dnia po
Mszach św. można w zakrystii zamawiać Msze św. 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.
4. Przed kościołem do nabycia nowy numer naszej parafialnej gazety „Droga Miłości”. W niej:
- w cyklu " Służyli w naszej parafii" wywiad z ks. Danielem Litkowskim
- w cyklu "Co ja mogę dać swojej parafii, czyli opis działającej grupy duszpasterskiej" - Lektorzy
- o zespole szkół zakonu pijarów na naszym osiedlu
4.

W piątek 11.09.br., po wieczornej Mszy św. zapraszamy na spotkanie młodzież przygotowującą się do
Sakramentu Bierzmowania. Młodzież klas pierwszych zapraszamy wraz z rodzicami.

5. Witamy w naszej parafii na praktyce:
ks. diakona Jacka Roszkowskiego z parafii św. Andrzeja Boboli w Poznaniu
ks. kleryka Marcina Mańczaka z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Cerkwicy – praktyka
katechetyczna
6. Do wieczności odszedł śp. Michał Giezek, ojciec ks. Krzysztofa. Miał lat 61. Pogrzeb odbył się w sobotę
w Bojanowie. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
WIADOMOŚCI DIECEZJALNE

W piątek 18 września br. Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański, Stanisław Gądecki będzie świętował
imieniny. Tego dnia Czcigodny Solenizant w katedrze o godz. 10.00 przewodniczył będzie uroczystej Mszy św.
Po Eucharystii w Arcybiskupim Seminarium Duchownym będzie można osobiście złożyć Księdzu Arcybiskupowi
życzenia imieninowe.
Dzień imienin naszego Arcypasterza niech będzie też naznaczony modlitwą w Jego intencjach, a zwłaszcza o
łaski niezbędne w prowadzeniu Kościoła w Polsce.
Zapraszamy do Bazyliki Archikatedralnej chorych, , niepełnosprawnych ,osoby starsze, osoby wspomagające
chorych i ich rodziny, a także pracowników hospicjów i szpitali.
Uroczysta Msza św. celebrowana przez ks. bp. Grzegorza Balcerka, zostanie odprawiona w poniedziałek 14
września br. o godz. 18.00.

