OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
30. NIEDZIELA ZWYKŁA 25. 10. 2015 r.

Dzisiejsza niedziela jest dniem pomocy dla Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w
Poznaniu.
1. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wszystkich Świętych.

Msze św. o godz.7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.30 i 20.00. Nie ma
Mszy św. o godz. 15.30
W uroczystość Wszystkich Świętych od godz. 12.00 do niedzieli godz. 24.00 we
wszystkich kościołach oraz kaplicach, ci, którzy prawnie z nich korzystają, mogą uzyskać
odpust zupełny dla jednego zmarłego, jeżeli pobożnie nawiedzą ww. dom
Boży i zmówią „Ojcze nasz” oraz „Wierzę w Boga”.
Od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy w
czyśćcu oczekują pełni zbawienia. Odpust zyskuje ten, kto
nawiedzi cmentarz oraz wypełni zwykłe warunki, tj. przystąpi do Komunii św. w
dniu nawiedzenia cmentarza i odmówi na cmentarzu „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga”
oraz jakąkolwiek modlitwę w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez Ojca
Świętego.
W poniedziałek Dzień Zaduszny. Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 16.00,
18.30. i 20.00 Podczas Mszy św. o godz. 20.00 będziemy modlić się za naszych drogich
zmarłych, szczególnie tych, którzy w ostatnim roku odeszli do wieczności. Będą
przygotowane świece; pragniemy je zapalić każdemu zmarłemu, dlatego prosimy przedstawicieli
rodzin zmarłych, których imiona będziemy wyczytywać, o zapalenie świecy.

2. Nabożeństwa różańcowe od poniedziałku do soboty o godz. 18.00.
3. Różaniec dla dzieci w poniedziałek, środę i piątek o godz. 17.00
4. Jednorazowe wymienianki można składać do skarbony umieszczonej przy obrazie
Miłosierdzia Bożego.
5. Dziękujemy za wykonanie i umieszczanie cytatów z „ Dzienniczka siostry
Faustyny”. Dziękując zachęcamy, by wykorzystywać te cytaty jako pomoc w
modlitwie i medytacji.
6. Prasa katolicka w sklepiku parafialnym. Dzisiaj też do nabycia nowy numer naszej
gazety parafialnej „ Droga Miłości”.
W najnowszym numerze można przeczytać m.in.
- Wywiad z panią Teresa Januchtą i historia hymnu parafialnego
- Rozmowa z naszym organistą, panem Robertem
- Wywiad z księdzem Robertem Kucińskim
7. W środę Krąg Biblijny po wieczornej Mszy św.
8. Dzisiaj odbywa się liczenie wiernych uczestniczących we Mszach św. Wyniki liczenia
podamy w przyszłą niedzielę.
W sobotę 24 października nasz ministrant, Łukasz Siwert został przyjęty do grona
lektorów archidiecezji poznańskiej. Życzymy radości z posługi oraz rozmiłowania się w
Słowie Bożym.
9. Do wieczności odeszła śp. Maria Pietruńko (71 lat ). Pogrzeb w poniedziałek na
cmentarzu Naramowice o godz. 11.00, Msza św. o godz. 10.00.
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…
Wiadomości diecezjalne
* Nabożeństwa żałobne na cmentarzach poznańskich w uroczystość Wszystkich Świętych
o godz. 1500.
Na rozległym cmentarzu miłostowskim będą miały miejsce dwa nabożeństwa: jedno w części
od ul.. Gnieźnieńskiej, drugie od ul. Warszawskiej.

