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W drugą niedzielę listopada obchodzimy w Polsce – już po raz siódmy – Dzień Solidarności z
Kościołem Prześladowanym.
Dzięki ofiarności katolików, którzy corocznie organizują zbiórkę do puszek, objęto pomocą setki
tysięcy potrzebujących – nie tylko chrześcijan – w Syrii, Iraku, Egipcie oraz w innych krajach. Papieskie
Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” przeznacza zebrane w ten sposób środki na pomoc
ludziom żyjącym w regionach objętych prześladowaniami, aby nie byli oni zmuszani do opuszczania
swoich krajów w obawie o życie i zdrowie. Codziennie wydawane są setki bezpłatnych posiłków,
utrzymywane są obozy dla uchodźców, udzielana jest pomoc medyczna, prowadzone są szkoły. W tym
roku, w sposób szczególny, chcemy pomóc prześladowanym w Syrii, dlatego wspieramy prośbę
Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” o modlitwę i ofiary na rzecz naszych
cierpiących braci i sióstr. Ofiary na ten cel można składać dzisiaj i przez najbliższy tydzień do skarbony św.
Antoniego.
1.

W poniedziałek przypada święto Poświecenia Bazyliki Lateraneńskiej.

2.

W środę, Święto Niepodległości. Msze św. o godz. 7.30, 8.30, 10.00, 18.30.
Intencja przyjęta na godz. 20.00, zostanie odprawiona o godz. 18.30.
Po Eucharystii modlitwa za Ojczyznę. Modlić się będziemy, by Polakom nie brakowało mądrej
troski o dobro Ojczyzny. Zbierana taca w tym dniu przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Świętej.

3.

W przyszłą niedzielę zbierana taca przeznaczona jest na Światowe Dni Młodzieży.

4.

Spotkania przed Sakramentem Bierzmowania - klasy III gimnazjalne: piątek godz. 19.15.

5. Trwają prace przy związane z rozbiórką magazynu budowlanego. Przepraszamy za utrudnienia
związane z pracami.
W Tym tygodniu zakończą się prace modernizacyjne toalety kościelnej, która przystosowana będzie dla
osób niepełnosprawnych.
Od czwartku 12 listopada rozpocznie się kolejny etap prac w kaplicy, dlatego będzie ona wyłączona z
funkcjonowania. Te prace potrwają do 20 listopada br.
6.
7.

8.

Dzisiaj po Mszach św. Parafialny Zespół Caritas rozprowadza rogale marcińskie.
Od środy 18 listopada rozpoczyna się cykl spotkań pod hasłem „Małżeństwo: projekt Boga dla
człowieka”, podczas których ks. prof. Paweł Bortkiewicz wygłosi konferencje na temat małżeństwa
i rodziny. Wydarzenie obejmuje 7 nabożeństw, które będą odbywały się o godzinie 19.30 w różnych
parafiach poznańskich Pierwsze spotkanie w naszym kościele w środę 18 listopada br. o godz.19.30.
.W niedzielę 8 listopada o godz. 13:30 odbędzie się w Farze Poznańskiej poetycka prezentacja Verba
Sacra, poświęcona osobie św. Jana Pawła II. Jest to edycja specjalna z okazji Roku Jana Pawła II.
Usłyszymy wiersze Romana Bąka, Wojciecha Gawłowskiego, Teresy Tomsi, Wojciecha Kudyby,
Tadeusza Żukowskiego w wykonaniu autorów.
Będzie to zarazem inauguracja XV Jubileuszowego Festiwalu Sztuki Słowa VERBA SACRA.

