
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

XXVI  niedziela zwykła –  27 września 2015r. 
 

1. Msze w. według ustalonego planu , podobnie czynne biuro parafialne z wyjątkiem  

soboty. 

 

2. Bardzo serdecznie zapraszamy dzisiaj na adorację Najświętszego Sakramentu dla 

młodzieży i prowadzoną przez młodzież. 

 

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

 

4. Spotkania dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia  Bierzmowania: 

  a/ dla klas II Gimnazjum – zapisy do grup będą w poniedziałek i wtorek o g. 17,00 

  b/ chętni z klas I Gimnazjum, którzy pragną rozpocząć przygotowanie do Bierzmowania 

      proszeni są o przybycie na spotkanie w poniedziałek lub we wtorek na g, 18,00 do 

      salki nr 1 

 

5. We wtorek po Mszy św. o g. 8,00 nabożeństw. przy Relikwiach św. Jana Pawła II.   

 

6. Kończy się wrzesień. Rozpoczynamy październik, miesiąc różańcowej modlitwy.  

W naszym kościele nabożeństwa różańcowe w tym tygodniu odprawiać będziemy 

 od czwartku codziennie oprócz środy o g. 18,15  

 

7. W środę o g. 18,00 Godzinki, o 18,30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

a o 19.00 Msza św. w intencji próśb i podziękowań. Na tej Mszy św. modlić się będziemy 

także w intencji zespołu charytatywnego i wszystkich wspierających ubogich oraz tych, 

którzy  tej  pomocy najbardziej potrzebują. Zebranie dla członków tego zespołu będzie  

w czwartek po Mszy św. wieczornej. Natomiast w przyszłą niedzielę zbierać będą ofiary  

do puszek przed kościołem na ten cel.  

 

8.  W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca października : 
a/  w czwartek od g. 18,00 adoracja Najśw. Sakramentu. 

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

    i nabożeństwo wynagradzające, o g.17,00 Msza św. dla dzieci, a o 19,00 dla młodzieży 

c/ w sobotę po Mszy św. o g. 8,00 nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i Różaniec 

d/ w sobotę w g. od 9 do 12 przyjdą kapłani ze Spowiedzią i Komunią św. comiesięczną 

do naszych chorych i starszych Parafian 

e/  okazja do Spowiedzi  św. dla dzieci i młodzieży: 

- w czwartek od g. 17 do 18 dla  młodzieży z Gimnazjum 

- w piątek od g. 15,30 do 17 dla dzieci ze szkoły podstawowej 

  

9. W tym tygodniu we wtorek  w Kościół obchodzi święto Świętych Archaniołów Michała, 

Gabriela i Rafała a w środę wspominamy św. Hieronima, w czwartek św. Teresę  

od Dzieciątka Jezus, w piątek św. Aniołów Stróżów. 

 

10.  W przyszłą niedzielę o g. 14,00 Msza św. dla rodziców i dzieci klas III szkoły 

podstawowej podczas której dzieci otrzymają poświęcone Różańce. 

 

  

11. Zachęcamy do nabywania kolejnego numeru Przewodnika Katolickiego, który zawiera 

m.in. ciekawe artykuły  jak – Służyć kapłaństwu – czym jest diakonat; Polskie Państwo 

Podziemne – fenomen na skalę europejską oraz Konflikt sumienia z prawem – amerykańska 

urzędniczka ukarana więzieniem. Można także nabywać  ścienny kalendarz  w cenie 2 zł. 

wydany przez nasze diecezjalne archiwum i muzeum. Nabywając ten kalendarz wspieramy 

w ten sposób te dwie zasłużone dla kościoła i kultury chrześcijańskiej instytucje. 

 

12 . Już dzisiaj informujemy, że doroczny odpust ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

w Farze Poznańskiej  trwać będzie od niedzieli  4 października do niedzieli   

11 października, pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” Szczegółowy 

program odpustu został wywieszony na tablicy ogłoszeń. Nasza wspólnota parafialna 

udaje  się do Fary z pielgrzymką w sobotę 10 października na   g. 12,45. W tym dniu  

udzielany będzie Sakrament  Chorych. Prosimy odpowiednio zaplanować sobie czas, aby 

jak najwięcej osób a zwłaszcza Czcicieli Matki Bożej wzięło udział w tej pielgrzymce. 

 

 

  

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu: 

 

+ Stanisław Komisarek -  ul. Bukowska  l. 85 

+ Zbigniew Nowakowski – ul. Jesienna  l. 56 

+ Mariusz Biniak  -  ul. Bukowska  l.  51 
+ Halina Wedecka – Mazur – ul. Rycerska  l. 101   


