
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

XIV niedziela zwykła -  5  lipca  2015 roku. 
 

1. Msze św.  według porządku wakacyjnego: 

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

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

 

2. Biuro parafialne czynne według ustalonego planu, oprócz czwartku przedpołudniem.  
 

3. Dzisiaj przed kościołem członkowie zespołu charytatywnego zbierają ofiary  

do puszek na  dar serca dla ubogich naszych Parafian, obecnie na zakup zeszytów  

i pomocy na nowy rok szkolny. 

 

4. W poniedziałek o g. 18,30 nabożeństwo a o 19,00 Msza św. dla Żywego różańca  

w naszej parafii.     

 

5. W środę o g. 18.00 Godzinki, o 18,30 Nowenna a o 19.00 Msza św. do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań. 

 

6. W czwartek od g. 18,00 adoracja Najświętszego Sakramentu.  

 

7. W piątek o g. 18,00 Różaniec za zmarłych z rocznych wymienianek, a o 19,00 

Msza św.  w ich intencji.  

 

8. W dniach od 6 do 15 lipca br. podczas Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną 

Górę, tradycyjnie zapraszamy na Pielgrzymkę Duchową, która przebiegać będzie  

w kościołach Stacyjnych we Poznaniu według załączonego planu umieszczonego  

na tablicy ogłoszeń. Dalszym ciągu przyjmujemy po Mszy św. w zakrystii zapisy na 

autokarową pielgrzymkę do Częstochowy na dzień 15 lipca, na powitanie naszej 

Pieszej Poznańskiej pielgrzymki.  

 

9. Zachęcamy do  nabywania „Przewodnika Katolickiego” z ciekawymi artykułami 

m.in. – Czym jest opętanie i jak się go ustrzec oraz czy partie polityczne będą mogły 

liczyć na państwowe pieniądze.   

 
 

10. Rozpoczęły się letnie wakacje. Dla nas, a zwłaszcza dla naszych dzieci i młodzieży, 

niech będą okazją do pogłębienia wiary, przeżywanej w bezpośrednim kontakcie          

z przyrodą. Przez piękno ziemi niech przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla 

Niego otworzyć w czasie wakacji nasze serca i umysły.  
 

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu: 

 

+ Helena Pasławska  - ul. Bułgarska  l. 93 

+ Ryszard Osiewicz  - ul. Modra l. 81 
 


