
Ogłoszenia duszpasterskie 
 XXVIII niedziela zwykła -  11 października 20015 roku. 

 

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

od 16 do 18 oraz w czwartek i sobotę od 10 do 12.  

 

             

2. Nabożeństwa różańcowe w tym tygodniu: 

  a/ dla dzieci w poniedziałek, środę i piątek o g. 17,00 a młodzież – piątek g.  19,45 

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

  c/ we wtorek podczas nabożeństwa fatimskiego a w środę o g. 17,45 

 

3 .Dzisiaj cała Polska przeżywa kolejny Dzień Papieski. W związku z tym zgodnie  

z decyzją Episkopatu Harcerze na ulicach naszego miasta a młodzież w naszej parafii 

przeprowadzają kwestę do puszek na pomoc stypendialną dla ubogiej młodzieży. 

Niech znana ofiarność naszych Parafian pomoże wznosić ten „ żywy pomnik” Ojca 

Świętego a przed kościołem młodzież rozprowadza papieskie kremówki . 

 

4. W poniedziałek o g. 14,00 uroczysta Msza św. z poświęceniem naszych nowych 

organów. Serdecznie zapraszamy. 

 

5. We wtorek o g. 21,00 ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. Zapraszamy 

bardzo serdecznie, prosimy zabrać ze sobą świece. Także prosimy o przyniesienie 

głosów, kto jest za g. 20 a kto za g. 21 nabożeństwo fatimskiego od przyszłego roku. 

Można także głosować na stronie internetowej naszej parafii. 

 

6. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej krąg biblijny dla dorosłych. 

 

7. W środę o g. 18,30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy a o 19,00 Msza św.  

w int. próśb i podziękowań. 

 

8. W czwartek od g. 18,00 adoracja Najśw. Sakramentu a o g. 19,00 Msza św. w int. Róży 

rodziców i ich dzieci.   

        

9. W piątek we Mszy św. wieczornej uczestniczą małżeństwa z Domowego kościoła.  

                                                                
10. W przyszłą niedzielę w starym biurze parafialnym zbierać będziemy ofiary od 

członków Towarzystwa Przyjaciół naszego Seminarium Duchownego na potrzeby tej 

uczelni. 

 

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. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się w kościele kolejny Tydzień Misyjny pod hasłem: 

„Od nawrócenia do Misji”. Naszą modlitwą i ofiarą chcemy wspierać wielkie dzieło 

ewangelizacji świata. W przyszłą niedziele składka zbierana na wszystkich Mszach św. 

przeznaczona jest na cele misyjne kościoła. 

 

13. W przyszłą niedzielę w Katedrze o g. 17,00 kolejna prezentacja VEREBA SACRA, 

poświęcona Księdze Życia św. Teresy od Jezusa, doktora Kościoła. Jest to edycja specjalna 

z okazji 500. lecia urodzin Świętej. Czyta Halina Łabonarska, komentarz o. Wojciech Ciak, 

przeor klasztoru OO. Karmelitów Bosych.  

 

14. W czwartek, 15 bm. o 15,00 w Międzynarodowym Dniu Dziecka Utraconego,  

na cmentarzu przy ul. Nowina, zostanie uroczyście poświęcone pierwsze w Poznaniu 

miejsce pamięci dzieci, które umarły w łonie matki w tak wczesnym stadium swojego 

rozwoju, że rodzice nie mieli żadnej możliwości pochówku swojego poczętego dziecka. 

Miejsce pamięci jest usytuowane tuż obok kaplicy, przy grobie śp. Dr Wandy Błeńskiej.  

O g. 15,00 zostanie odprawione n nabożeństwo z modlitwą Koronki do Bożego 

Miłosierdzia, po czym ks. bp Zdzisław Fortuniak dokona aktu poświęcenia.  

 

15. U Panów, którzy sprzedają specjalny numer Przewodnika Katolickiego do nabycia 

którego zachęcamy, można zaopatrywać się w gotowe formularze na jednorazowe 

wymienianki, które czytelnie wypełnione razem z ofiarą prosimy składać do skrzynki 

ustawionej przy wejściu do kościoła. Przypominamy także i zwracamy uwagę na to, że dla 

naszych Drogich Zmarłych najważniejszą pomocą jest zamówiona za nich intencja 

mszalna, które na I półrocze przyszłego roku można już zamawiać w biurze parafialnym. 

Można także dalej nabywać kalendarz ścienny wydany przez Muzeum i Archiwum 

Diecezjalne  

a także mały kieszonkowy kalendarzyk, wydany przez Księgarnię Św. Wojciech  

z informacjami o wszystkich parafiach poznańskich.          

 

16. W tych dniach będziemy pamiętali o naszych nauczycielach. Szkoła w Polsce 

przechodzi trudny czas. Nauczycielom polskim przyszło zdawać jakże trudny egzamin ze 

swego powołania. Wspierajmy ich naszą życzliwością, a przede wszystkim płynącą z serca 

gorąca modlitwą.    

 

 

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu: 

 

+ Władysława Kiszka   - ul. Swoboda  l. 92 

+ Lidia Krause  -  ul. Bułgarska  l. 82 

+ Helena  Szczerbetko  -  ul. Marcelińska  l. 81 

+ Maria  Weinert  -  ul. Rycerska  l. 84 

 

 


