
                           Ogłoszenia duszpasterskie 
 

                          XXIV  niedziela zwykła -  13 września  2015 roku. 
 

1. Msze św. i biuro parafialne według ustalonego planu. 

 

2. Krąg biblijny dla dorosłych w poniedziałek a dla młodzieży w środę po Mszy św. 

wieczornej. 

 

3. W poniedziałek 14 bm. w święto Podwyższenia Krzyża św. zapraszamy do Katedry 

chorych, osoby starsze, niepełnosprawnych, osoby wspomagające chorych – ich 

rodziny, pracowników hospicjów, szpitali. Uroczysta Msza św. celebrowana przez  

JE Ks. Bpa Grzegorza Balcerka o g. 18,00. 

 

4. Wyjazd pielgrzymów na świętą Górę do Gostynia we wtorek o g. 7,15. Są jeszcze 

wolne miejsca, chętnych prosimy o zapisywanie się po Mszy św. w zakrystii. 

 

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 18 września, w dzień św. Stanisława Kostki, obchodzi Imieniny Ksiądz 
Arcybiskup Metropolita Stanisław Gądecki. Najdostojniejszy Solenizant odprawi 

tym dniu w Katedrze o godz. 10,00 Mszę św. Kapłanów, Siostry Zakonne i Wiernych 

miasta Poznania serdecznie zapraszamy na modlitwę w intencji Pasterza Kościoła 

Poznańskiego. Po Mszy św. w Seminarium Duchownym, będzie można złożyć  

Ks. Arcybiskupowi życzenia imieninowe osobiście. 

 

8. W piątek o g. 19,00 Msza św. w intencji ruchu szensztackiego.   

 

9. W piątek 18 września święto Św. Stanisława Kostki Patrona polskiej młodzieży. 

Pomimo upływu przeszło czterech stuleci św. Stanisław nadal pozostaje czytelnym  

i wyraźnym wzorem życia dla młodego pokolenia polskiej młodzieży. Jest więc 

specjalna okazja do szczególnego zamyślenia i modlitwy w tych dniach w intencji 

dzieci, młodzieży i wychowawców. 

 
10.  W piątek we Mszy św. wieczornej uczestniczą małżeństwa z oazy domowego K-ła.     

 

11. Liturgia Chrztu św. w przyszłą niedzielę na Mszy św. o g. 14,00. 

Katecheza dla rodziców i chrzestnych w poniedziałek o g. 18,00 

 

12. We wtorek o g. 19,45  zebranie dla rodziców  dzieci klas III, którzy w tym roku 

szkolnym  przystąpią do I Komunii Świętej. Natomiast w czwartek o g. 19,45 

zebranie dla rodziców dzieci klas IV, które w tym roku były u I Komunii św.    

 
13. W przyszłą niedzielę tradycyjnie 3 miesiąca wrześniu zbierać będziemy przed 

kościołem do puszek ofiary na utrzymanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 

Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie UAM i Szkoły Katolickie. Natomiast  

w starym biurze parafialnym zbierać będziemy na ten sam cel ofiary od członków 

Towarzystwa Przyjaciół naszego Seminarium Duchownego.  

  

14.  Zachęcamy do nabywania kolejnego numeru Przewodnika Katolickiego, który 

zawiera kolejny raz ciekawe artykuły, między innymi: Krzyż – narzędzie tortur  

i znak zbawienia., Jubileusz Miłosierdzia – papież Franciszek upoważnia księży  

do odpuszczania grzechu aborcji  oraz dlaczego tak wielu zbrodniarzy hitlerowskich 

uniknęło kary? Rozmowa z autorką książki III Rzesza. Zbrodnia bez kary, dr Joanną 

Wieliczką – Szarkową.    

 

15.  Najbliższy Marsz Pokutny Różańcowy odbędzie się jak zawsze w trzecią niedzielę 

miesiąca, 20 września br. Rozpocznie się Mszą św. w kościele Bożego Ciała  

a następnie wyruszy w kierunku Sanktuarium Matki Bożej w Cuda Wielmożnej.     

 

16. We wtorek liturgiczne wspomnienie NMP Bolesnej. Matka Boża stojąca pod 

krzyżem na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania przy krzyżu Jezusa Chrystusa jako 

znaku naszego zbawienia. Krzyż – znak ofiary i cierpienia – jakże stał się dla nas 

bliski i czytelny w latach trudnych, wojennych i w latach wielkiej próby naszego 

narodu w latach osiemdziesiątych. Pozostaje jednak zawsze znakiem nadziei.   


