
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

XXVII  niedziela zwykła -   4 października 2015 roku. 
 

 

1. Msze św. według ustalonego planu a biuro parafialne czynne będzie wyjątkowo  

w tym tygodniu tylko we wtorek i w czwartek. 

  

2. Nabożeństwa różańcowe tym tygodniu:  

  a/ dla dzieci w poniedziałek, środę i piątek o g. 17,00 

  b/ dla dorosłych codziennie oprócz środy i piątku o g.18,15  

  c/ dla młodzieży w piątek o g. 19,45 

 
3. Dzisiaj przed kościołem członkowie zespołu charytatywnego zbierają do puszek ofiary 

na dar serca dla ubogich naszych Parafian.  

 

4. W poniedziałek 5 października przeżywać będziemy w naszym kościele 25 – lecie 

Powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Garnizonu 

Wielkopolskiego. O g. 10,30 rozpoczęcie uroczystości przy pomniku Pomordowanych 

Policjantów a następnie uroczysta Msza św. koncelebrowana w naszym kościele. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tej uroczystości.  
 

5. W poniedziałek o g. 19,00 Msza św. w int. Żywego Różańca. 

 

6. We wtorek swoje imieniny obchodzi ks. Artur. W jego intencji modlić się będziemy  

w tym dniu na Mszy św. o g. 19,00, którą zamówił jak zawsze Żywy Różaniec.  

 

7. W środę przypada liturgiczne wspomnienie NMP Różańcowej. 

 

8. W środę o g. 17,45 nabożeństwo różańcowe, o 18,30 Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy a o 19,00  w intencji próśb i podziękowań. 

 

9. W czwartek od g. 18,00 adoracja Najśw. Sakramentu. 

 

10. W piątek o g. 18,00 Różaniec za zmarłych z rocznych wymienianek a o 19,00 Msza 
św. w ich intencji. Przy tej okazji informujemy, że od dzisiejszej niedzieli u Panów, którzy 

sprzedają Przewodnik Katolicki do nabywania którego zachęcamy a także w zakrystii  

i w biurze parafialnym można zaopatrywać się w gotowe Formularze na jednorazowe 

wymienianki swoich Drogich Zmarłych, które czytelnie wypełnione razem z ofiarą będzie 

można składać do specjalnej skrzynki ustawionej przy wejściu do kościoła ale tylko wtedy, 

gdy będzie odprawiana Msza św. Natomiast wymienianki roczne przyjmować będziemy 

tylko w biurze parafialnym  dopiero od listopada do końca bieżącego roku. 

 

11. W sobotę w godzinach od 10 do 12 dzień skupienia dla młodzieży klas III 

gimnazjalnych, która przygotowuje się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.  

 

12. Jak już zapowiadaliśmy w ubiegłą niedzielę od 4 do 11 października trwa doroczny 

odpust ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Farze Poznańskiej. Szczegółowy 

program wisi na tablicy ogłoszeń. Nasza wspólnota parafialna udaje się do Fary  

w sobotę 10 bm. na Mszę św. na g. 12,45. i będzie udzielany Sakrament Chorych.  

Do udziału w tej pielgrzymce zachęcamy wszystkich a zwłaszcza Czcicieli Matki Bożej 

i uczestników środowych nowenn.  
 

13. W poniedziałek, 12 października br., w Rocznicę Poświęcenia Katedry Poznańskiej 

odbędą się w Katedrze dwa uroczyste nabożeństwa:   

-  o g. 11,30- z okazji Światowego Dnia Seniora Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bpa 

Zdzisława Fortuniaka, na którą zapraszamy szczególnie wszystkich seniorów, emerytów  

i starszych wiekiem. . Przed Mszą św. krótki koncert religijny 

-  o g. 18,00 Ni9eszpory, na które zapraszamy kapłanów, siostry zakonne i wiernych  

miasta Poznania. Nieszporom przewodniczył będzie Ks. Bp Grzegorz Balcerek  

 

14. Zachęcamy do nabywania nowego numeru „Przewodnika Katolickiego”. Zwracamy 

uwagę na następujące artykuły: synod o rodzinie – o jakich problemach będą dyskutować 

biskupi?, Kontemplowanie tajemnic – czyli jak odmawiać Różaniec; Sześciolatek w szkole 

– rozmowa z Tomaszem Elbanowskim oraz o sprawach majątkowych – miasto – Kościół. 

Można też nabywać kolorowy kalendarz wydany przez Muzeum i Archiwum Diecezjalne  

w cenie 2 zł. Nabywając go wspieramy te dwie jakże zasłużone dla kościoła instytucje.  

 

 15. W dniu  11  Października przeżywać będziemy kolejny XV już Dzień Papieski pod 

hasłem : „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Szczegółowy program uroczystości w naszym 

mieście został wywieszony na specjalnym afiszu na tablicy ogłoszeń. Zgodnie z decyzją  

Ks. Abpa w przyszłą niedzielę zostanie przeprowadzona okolicznościowa składka  

do puszek przed kościołami, jak i na ulicach na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia”.  Środki uzyskane w wyniku zbiórki zostaną przeznaczone na stypendia dla 

uzdolnionych uczniów z ubogich środowisk.  

 

16. Także w przyszłą niedzielę będą rozprowadzane przez młodzież papieskie 

kremówki, zapraszamy do nabywania   
 

 

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu: 

 

+ Władysława Kiszka   - ul. Swoboda  l. 92 

 


