OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 4.10. 2015 r.

1. Przez cały październik nabożeństwa różańcowe każdego dnia pół godziny przed
wieczorną Mszą św. tj. o godz. 18.00, z wyjątkiem niedzieli.
2. Prowadzący nabożeństwa różańcowe:
poniedziałki – ks. diakon
wtorki – uczestnicy nabożeństwa
środy – Wspólnota Żywego Różańca / panie/
czwartki – Wspólnota Żywego Różańca /panowie/
piątki – młodzież
soboty - ks. diakon
Różaniec dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17. 00, połączony
z udzieleniem Komunii św.
3. Za tydzień „Dzień Papieski”. Program uroczystości związanych z
tym dniem wywieszony jest w gablocie. Przed kościołami i na ulicach będą zbierane
ofiary na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W naszej parafii będą też do nabycia
„kremówki papieskie”.
4.

Spotkania przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania :
Klasy II gimnazjalne – wtorek godz. 19.00

5. Osoby dorosłe, które jeszcze nie przyjęły Sakramentu Bierzmowania, a pragną to uczynić,
prosimy o zgłoszenie się w ciągu tygodnia w zakrystii lub biurze parafialnym. Pierwsze
spotkanie w przyszłą niedzielę 11.10. br. o godz. 16.30
6.

Autokarowa pielgrzymka do Sokółki wyruszy w piątek 9 października br. o godz. 7.00
sprzed naszego kościoła.
7. Do wieczności odeszli:
śp. Stefan Brambor z bloku nr 14 (60 lat).
Pogrzeb w poniedziałek 5.10. br. na Miłostowie o godz. 12.45, Msza św. z okazji pogrzebu
10.10.br.o godz. 8.00.
śp. Krystyna Larek z bloku nr 16 (61 lat)
Pogrzeb we wtorek 6.10. br. na cmentarzu górczyńskim o godz. 11.30, Msza św. o 8.30
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…
WIADOMOŚCI DIECEZJALNE

W poniedziałek, 12 października br., w Rocznicę Poświęcenia Katedry Poznańskiej odbędą
się w Bazylice Archikatedralnej dwa uroczyste nabożeństwa:
o godz. 1130, z okazji Światowego Dnia Seniora Msza św., której przewodniczyć
będzie Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak, na którą zapraszamy szczególnie wszystkich
seniorów, emerytów i starszych wiekiem. Przed Mszą św. o godz. 1100 krótki koncert
religijny.
o godz. 1800 Nieszpory, na które zapraszamy kapłanów, siostry zakonne i wiernych m.
Poznania. Nieszporom przewodniczył będzie Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek.

