OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 października 2015 r.
1. Dzisiaj przypada Światowa Niedziela Misyjna i rozpoczyna się Tydzień Modlitw w
intencji Dzieł Misyjnych. Taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona jest na
Papieskie Dzieła Misyjne .
2. 22 października w czwartek przypada wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II.
Tego dnia po rannej i wieczornej Mszy św. modlitwą przy relikwiach Świętego w
kaplicy adoracji pragniemy wypraszać potrzebne łaski. Od tego dnia relikwie, które
znajdują się w nowo zrobionym ołtarzu w kaplicy, niech będą pomocą w wypraszaniu
potrzebnych łask .
Ołtarz został wykonany z ofiar składanych do skarbony przy okazji zapalania świec
przed obrazem Miłosierdzia Bożego. Choć są to drobne ofiary, jednak zbierane przez
lata pozwalają upiększać nasz kościół. Zatem wszyscy, którzy złożyli jakąkolwiek
ofiarę zapalając świecę, są darczyńcami ołtarza i wszystkim serdecznie dziękujemy.
Osobne podziękowanie parafianom za projekt i pomoc w realizacji tego dzieła.
4.. Nabożeństwa różańcowe każdego dnia o godz. 18.00, z
wyjątkiem niedzieli. Różaniec dla dzieci w poniedziałek, środę i piątek o godz.
17.00
5. Jednorazowe wymienianki można składać w zakrystii, w biurze oraz do skarbony przy
obrazie Miłosierdzia Bożego. Wymienianki całoroczne przyjmowane będą w biurze
parafialnym od listopada.
6. Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowującymi się do Pierwszej Komunii św. w
piątek 23.10.br. o godz. 19.30 w kościele.
7. Za tydzień niedziela modlitwy i pomocy dla ASD w Poznaniu.
8. Spotkanie z przygotowującymi się do bierzmowania z klas III, odbędzie się w piątek
po wieczornej Mszy św.
9. We wtorek po wieczornej Mszy św. wydawana będzie żywność podopiecznym
Caritas.
10. Młodzież gimnazjalną i licealną, która chciałaby się włączyć w aktywną grupę
duszpasterską, zapraszamy dziś na spotkanie o 16.30
11. Za tydzień do nabycia będzie kolejny numer naszej parafialnej gazety „Droga
Miłości.” W punkcie informacji można nabyć prasę katolicką. Dzisiaj „Przewodnik
Katolicki” z płytą – audiobookiem, na której znajduje się fragment książki „Jezus”,
autorstwa Jamesa Martina SJ.
12. Do wieczności odeszli:
śp. Edmund Wolski z bloku nr 39 ( 83 lata); pogrzeb we wtorek na Junikowie o godz.
11.50, Msza św. o godz. 10.00
śp. Tadeusz Kołodziej z bloku nr 17 (66 lat); pogrzeb we wtorek na cmentarzu w
Naramowicach o godz.12.00. Msza św. o godz. 11.00
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

