OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.10. 2015 r.

1. Za tydzień Światowa Niedziela Misyjna i początek Tygodnia Misyjnego. Zbierana taca przeznaczona
jest na papieskie dzieła misyjne.
2. Dzisiaj XV Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Przed kościołami a także
na ulicach będą zbierane ofiary na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Z okazji Dnia Papieskiego są do nabycia
„kremówki papieskie”.
3. Przez cały październik nabożeństwa różańcowe każdego dnia pół godziny przed wieczorną Mszą św.
tj. o godz. 18.00, z wyjątkiem niedzieli.
Różaniec dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17.00
4. Osoby dorosłe z naszej parafii, które pragną przyjąć Sakrament Bierzmowania, mają pierwsze
spotkanie dzisiaj o godz. 16.30 w Sali Jana Pawła II
5. W piątek różaniec za zmarłych polecanych w wymieniankach o godz. 17.45 oraz Msza św. w int.
zmarłych o godz. 18.30.
6. Szukamy katechety na cały etat do szkoły nr 112 przy ul. Obornickiej.
7. Dzisiaj druga niedziela miesiąca. Dziękujemy za składane ofiary na potrzeby gospodarcze naszej parafii.
8. Za tydzień w niedzielę we wszystkich kościołach w Polsce odbędzie się liczenie wiernych
uczestniczących we Mszach św.
11. Do wieczności odszedł śp. Grzegorz Dziaczkowski z bloku nr 2 (63 lata). Pogrzeb we wtorek na
Miłostowie o godz. 12.45, Msza św. o godz. 10.30
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…
WIADOMOŚCI DIECEZJALNE

*W czwartek 15 października br. o godz. 15.00 w Międzynarodowym Dniu Dziecka Utraconego, na
cmentarzu parafialnym przy ul. Nowina – na Ogrodach, zostanie uroczyście poświęcone pierwsze w
Poznaniu miejsce pamięci dzieci, które umarły w łonie matki w tak wczesnym stadium swojego rozwoju, że
rodzice nie mieli żadnej możliwości pochówku swojego poczętego dziecka. Miejsce pamięci jest usytuowane
tuż obok kaplicy, przy grobie śp. dr Wandy Błeńskiej. O godz. 15.00 zostanie odprawione nabożeństwo z
modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia, po czym ks. bp Zdzisław Fortuniak dokona aktu poświęcenia.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
* W niedzielę 18 października o godz. 17.00 odbędzie się w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu
prezentacja VERBA SACRA, poświęcona Księdze Życia św. Teresy od Jezusa, doktora Kościoła. Jest to
edycja specjalna z okazji 500 - lecia urodzin Świętej. Czyta Halina Łabonarska. Komentarz – o. Wojciech
Ciak OCD, przeor poznańskiego klasztoru OO. Karmelitów Bosych. Oprawa muzyczna – Zespół Muzyki
Dawnej Anonymous pod dyr. Zbigniewa Kaczmarka.
*Również 18 października na Mszy św. o godz. 10.00 Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski wygłosi
homilię na temat Siódmego Przykazania w ramach cyklu Dekalog.

