
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

XXII niedziela zwykła -  30 sierpnia  2015 roku. 
 

1. Msze św. w tym tygodniu:   
a) w poniedziałek jeszcze  o g. 8,00 i 19,00 

b) od wtorku o g. 7,00, 8,00 i 19,00 

c) w przyszłą niedzielę o g. 7,00; 8,00; 9,30; 11,00; 12,30; 15,30 i 19,00 
   

2. Biuro parafialne czynne będzie wyjątkowe tylko we wtorek i środę od 16 do 18. 

 

3. We wtorek przypada 76 rocznica wybuchu II wojny światowej, pamiętajmy w tym 

dniu w naszych modlitwach o tych, którzy zginęli za wolność naszą i waszą.  
 

4. We wtorek rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny.  Pragniemy,  

jak wszystko w naszym życiu rozpocząć go z Bogiem. Uczynimy to w naszym 

kościele według następującego planu:  

a/  we wtorek 

   - o g. 9,00 –  Msza św. - Szkoła nr 101 

   - o g.10,00 – Msza św. - Szkoła nr 88         

b/  w środę – godz. 9,00 Msza św. dla Gimnazjum nr 56 

    c/  w poniedziałek od g. 16 do 17 okazja do Spowiedzi św. dla dzieci i młodzieży  

d/  prosimy rodziców i wychowawców, aby dopilnowali dzieci i młodzież  

by z Bogiem rozpoczęli ten nowy rok pracy. 

 

5. W środę o g. 19,00 Msza św. w int. zespołu charytatywnego i wszystkich 

wspierających ubogich oraz tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Po Mszy 

świętej zebranie dla członków tego zespołu, którzy w przyszłą niedzielę zbierać będą 

przed kościołem do puszek ofiary na dar serca dla ubogich naszych Parafian. 
 

6. 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. 

 

7. Krąg biblijny dla młodzieży w środę po wieczornej Mszy św.. Zapraszamy 

wszystkich chętnych do rozważania Słowa Bożego. 

 

8. W czwartek kościół wspomina Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i dK. W tym dniu 

swoje imienny obchodzi Ks. Bp Grzegorz Balcerek, pamiętajmy o nim w naszych 

modlitwach.  

 

9. W tym tygodniu powołał Pan Bóg do siebie śp. Czesławę Łukaszewicz, członkinię 

3 Róży. W czwartek o g. 9,00 Różaniec, o 9,30 Msza św. pogrzebowa a o g. 11,10 

pogrzeb na cmentarzu junikowskim.  
 

10. W  tym tygodniu przypada I czwartek , piątek i sobota miesiąca września: 

a/  w czwartek o g. 18,00 prowadzona adoracja Najświętszego Sakramentu. 

b/  w piątek o g. 8,00 Msza św. w int. rodzin poświęconych Bożemu Sercu  

i nabożeństwo wynagradzające  

b/ w piątek o  g. 17,00 Msza św. dla dzieci a o 19,00 Msza św. dla młodzieży  

na rozpoczęcie nowego roku szkolnego  

d/ w sobotę po Mszy św. o g. 8,00 naboż. do Niep. Serca Maryi i Różaniec 

e/ w sobotę w g. od 9 do 12 przyjdziemy ze Spowiedzią i Komunią św. comiesięczną 

do naszych chorych i starszych Parafian 

f/ okazja do Spowiedzi  św. dla dzieci i młodzieży 

  - w piątek od g. 15,30 dla dzieci szkół podstawowych  

  - w piątek od g. 18,30 dla młodzieży      
 

11.  Doroczny odpust Narodzenia NMP w  Tulcach trwać będzie od 30 sierpnia do  

6 września br. W związku z tym pragniemy bardzo serdecznie zaprosić do wzięcia 

udziału w kolejnej pieszej pielgrzymce do tego sanktuarium. Szczególnie gorąco 

zachęcamy do udziału w tej pielgrzymce naszą młodzież. Trasa pielgrzymki wynosi 

około 20 km. Pielgrzymka wyruszy pod przewodnictwem Ks. Artura w przyszłą 

niedzielę o g. 6,00 sprzed krzyża przy wejściu na probostwo. Powrót do Poznania 

środkami komunikacji miejskiej.  

 

12.  Pierwsze po wakacjach próby zespołu GLORIA DEO dla grupy dziecięcej w sobotę 

o g. 11,00 i w niedzielę o g. 10,00 a dla grupy młodzieżowej w niedzielę o g. 17,30. 

Zapraszamy też nowe osoby, które chciałyby śpiewać na chwałę Bożą.    

 

13. Zachęcamy do nabywania kolejnego numeru Przewodnika Katolickiego, który 

zawiera następujące ciekawe artykuły między innymi: jak dziś prowadzić 

duszpasterstwo dzieci?, dlaczego zmiany w szkolnej edukacji seksualnej nie  

są potrzebne oraz niezwykła historia Wielkiego Rabina Rzymu, który w 1945r. 

przeszedł na chrześcijaństwo.   

  

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu: 

 

+ Zefiryna Młodzikowska - ul. Bukowska l. 82 

+ Jerzy Cudziński -  ul. Bułgarska  l. 78 

+ Czesława Łukasiewicz – ul. Bułgarska l. 95 
 


