
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

X niedziela zwykła-  5 czerwca 2016 roku. 
 

1. Msze św.  w tym tygodniu według ustalonego planu, podobnie czynne będzie biuro 

parafialne z wyjątkiem środy i soboty. 
 

2. Rozpoczął się czerwiec – miesiąc poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

W naszych kościołach odprawiane są nabożeństwa czerwcowe, podczas których śpiewamy 

Litanię do Serca Pana Jezusa. Bierzmy udział w tych nabożeństwach, aby w ten sposób 

wynagrodzić Bogu za nasze grzechy. W naszym kościele nabożeństwa czerwcowe 

codziennie oprócz środy i piątku o g. 18,30 a w środę o g. 18,00, natomiast w piątek po 

wieczornej Mszy św. 
 

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

dar serca dla ubogich naszych Parafian. Ofiary z czerwcowej kwesty w części 

przeznaczone już będą na zakup artykułów szkolnych dla dzieci.  
 

4. W poniedziałek o g. 19,00 Msza św. dla Żywego Różańca.  

 

5. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej krąg biblijny dla dorosłych, wyjątkowo w salce 

nr 1 a w środę krąg dla młodzieży. 

 

6. Spotkania dla młodzież, która przygotowuje się do Bierzmowania będą w poniedziałek  

i wtorek dla klas I i II w wyznaczonych grupach.  
 

7. W środę o g.18,30 Nowenna a o 19.00 Msza św. do MBNP w intencji próśb  

i podziękowań. 
 

8. W czwartek od g. 18,00 adoracja Najświętszego Sakramentu. 

     

9. W piątek o g. 18,00 Różaniec za zmarłych z rocznych wymienianek a o g. 19,00  

Msza św. w ich intencji. 
 

10. W przyszłą niedzielę, drugą miesiąca czerwca, tradycyjnie przed kościołem zbierać 

będziemy ofiary do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologiczny  

i Szkoły Katolickie.   

 

11. Na zewnątrz wywieszono plakat zapraszający na Wieczory Kościołów w Poznaniu Fary, 

św. Wojciecha i Katedry pod hasłem: „Chrzcielne początki”. Zachęcamy do udziału w tej 

niecodziennej propozycji.  

 

12. W przyszłą niedzielę organizowany jest w naszym mieście MARSZ  DLA  ŻYCIA, który 

rozpocznie się festynem rodzinnym na pl. Wolności o g. 14,30, następnie przemarsz do 

Katedry i o g. 17,00 zakończenie Mszą św. Również gorąco zachęcamy do udziału.  

 

13. Zachęcamy do nabywania kolejnego numeru Przewodnika Katolickiego z ciekawymi 

artykułami m.in. Bł. Stanisław Papczyński – rozmowa z prowincjałem ojców Marianów, 

Największą karę wymierzają sobie same – argumenty by nie karać kobiet za aborcję, 

Vademecum Naturalnego Planowania Rodziny – dlaczego te metody czasem wydają się 

nieskuteczne? 

 

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu: 

 

+ Felicja Czechowska  -  ul. Grochowska  l. 86 


