
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

XII niedziela zwykła -  21 czerwca 2015 roku. 
 

1. Msze św. jeszcze  według ustalonego, podobnie czynne będzie biuro parafialne.  

 

2. Dzisiaj przed kościołem zbieramy do puszek ofiary na cele misyjne kościoła, 

 a w starym biurze parafialnym od członków Towarzystwa Przyjaciół naszego 

Seminarium Duchownego.                    

 

3. Dzisiaj po Mszy św. wieczornej modlitewny koncert zespołu GLORIA DEO  

Pt. „Obdarowani:. Chciejmy wspólnie dziękować Panu Bogu za wszystkie dary, 

którymi nas obdarza. Szczególnie serdecznie zapraszamy też wszystkich ojców  

w związku ze zbliżającym się Dniem Ojca. 

 

4. Nabożeństwa czerwcowe w tym tygodniu codziennie oprócz środy i czwartku  

o g. 18,30, w środę o godz. 18,00 a w czwartek po Mszy św. o g. 8,00. 

 

5. Kręgi Biblijne dla dorosłych w poniedziałek, dla młodzieży w środę po Mszy św. 

wieczornej.  

 

6. We wtorek o g. 8,00 Msza św. wotywna o św. Janie Pawle II a po niej nabożeństwo 

przy relikwiach. Szczególnie zapraszamy młode osoby i małżeństwa.  

 

7. W środę uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.   

 

8. W środę o g. 18,30 Nowenna a o 19,00 Msza św. do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w int. próśb i podziękowań.    

 

9. W czwartek o g. 8,00 Msza św. w int. Czcicieli Miłosierdzia Bożego. 

 

10.  W sobotę Pan Bóg powołał do siebie śp. Ks. Zenona Rukszto, naszego 

Parafianina, który przez wiele lat celebrował Msze św. i służył przy naszej 

parafii. Uroczystości pogrzebowe będą miały następujący przebieg: 

       a/ w czwartek o g. 18,00 wprowadzenie trumny Ks. Zenona do naszego kościoła,  

           modlitwa różańcowa oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego. O g. 19,00 Msza św.  

       b / w piętek o g. 11,00 Msza św. pogrzebowa w kościele Chr. Dobrego Pasterza 

            przy ul. Nowina i pogrzeb na cmentarzu jeżyckim 

       c/  bardzo serdecznie prosimy wszystkich Parafian o modlitwę w jego intencji jako 

            podziękowanie za dobro jakie czynił w naszej wspólnocie parafialnej 
 

11. W tym tygodniu kończymy kolejny rok szkolny i katechetyczny. Chcemy jak 

zawsze zakończyć go z Bogiem według następującego planu: 

a/ w czwartek o g. 9,00 Msza św. dla Gimnazjum 

b/ w piątek o g. 9,00 Msza św. dla szkoły nr 101 

c/ w piątek o g. 10,00 Msza św. dla szkoły nr 88  

 

 

 

 

12.  W sobotę 27 czerwca przypada wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Jest to nasz drugi odpust parafialny. Tego  dnia o g. 19,00 uroczystą Mszę św.  

ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji wszystkich uczestników 

środowych nowenn odprawi Ks. Arkadiusz Frąckowiak, wikariusz z parafii  

pw. św. Jana Kantego, który głosił w tym roku głosił kazania pasyjne podczas 

Gorzkich Żali. Serdecznie zapraszamy wszystkich Czcicieli Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy.  

 

13. W sobotę w g. od 9 do 12 przyjdziemy ze Spowiedzią i Komunią św. kwartalną 

do naszych chorych i starszych Parafian. 

 

14.  W dalszym ciągu przyjmowane są zapisy na Poznańską Pieszą Pielgrzymkę  

do Częstochowy w kościele św. Marcina.   Przy tej okazji informujemy,  

że tradycyjnie organizujemy autokarową pielgrzymkę do Częstochowy – 15 lipca  

– na powitanie pieszych pielgrzymów. Koszt 50 zł. Wyjazd o g. 24,00 sprzed 

kościoła a powrót do Poznania ok. 1,00 w nocy. Zapisy od najbliższej środy po Mszy 

św. wieczornej.  

 

15.  W przyszłą niedzielę składka zbierana na wszystkich Mszach św. przeznaczona jest 

na cele materialne, remontowo – budowlane naszej parafii.    

 

16.  W najnowszym numerze „Przewodnika Katolickiego” możemy przeczytać  

o spotkaniu papieża Franciszka z Putinem; gdy chłopiec staje się mężczyzną – o roli 

ojca w wychowaniu i „Żałuję, że nie zdążyłam zostać mamą” – kontrowersje wokół 

fundacji Mamy i Taty. Zapraszamy do lektury. 

 

17.  Już dzisiaj informujemy, że przez miesiące wakacyjne lipiec i sierpień Msze św. 

odprawiać będziemy według porządku wakacyjnego. 

  

          a/ w dni powszednie o g. 8,00 i 19,00 

          b/ w niedziele o g. 8,00, 9,30, 11,00, 12,30 i 19,00  
  

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu: 

 

+ Irena Chlebek  – ul. Bułgarska  l. 87 

+ Zenon Walasz  -  ul. Swoboda  l. 84 

+ Ks. Zenon Rukszto  -  ul. Bukowska   l. 66 
 


