
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

XI niedziela zwykła - 12 czerwca 2016 roku. 
 

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

 

2. Nabożeństwa czerwcowe w tym tygodniu codziennie oprócz środy o g. 18,30  

a w środę o g. 18,00. 
 

3. Dzisiaj przed kościołem, tradycyjnie w II niedzielę czerwca zbieramy  do puszek ofiary 

na utrzymanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Teologiczny UAM  

i Szkoły Katolickie. 

 

4. Krąg biblijny dla dorosłych wyjątkowo we wtorek po Mszy św. wieczornej. 

 

5. W poniedziałek, 13 czerwca o g. 20,00 kolejne nabożeństwo fatimskie. Bardzo 

serdecznie zapraszamy. Prosimy zabrać ze sobą świece. 
 

6.  W środę o godz. 18,30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy a o g. 19,00 

Msza św. w intencji próśb i podziękowań.         
 

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

 

8. W czwartek 16.06.br. po Mszy wieczornej odbędzie się w salce przy biurze parafialnym 

spotkanie róży rodziców. Bardzo serdecznie zapraszamy nowe osoby, które chciałyby 

się włączyć we wspólnotową modlitwę różańcową za swoje dzieci.  

 

9. W piątek we Mszy św. wieczornej uczestniczą małżeństwa z oazy Domowego K-ła.    

 

10. W sobotę o g. 19,00 Msza św. w int. ruchu szensztackiego. 
 

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.  Także w przyszłą niedzielę zbierać będziemy w starym biurze parafialnym ofiary  

od członków Towarzystwa Przyjaciół naszego Seminarium Duchownego. 

 

13.  W przyszłą niedzielę 19 czerwca o g. 16,30 odbędzie się koncert Pt. „:Kto śpiewa,  

ten modli się dwa razy” w wykonaniu dzieci i młodzieży naszego parafialnego zespołu 

GLORIA DEO. Zapraszamy do wspólnej modlitwy śpiewem.  

 

14.  Na tablicy ogłoszeń wywieszono afisz informujący o zapisach do Chóru Poznańskie 

Słowiki.  

 

15. Bardzo serdecznie zachęcamy do nabywania kolejnego numeru Przewodnika 

Katolickiego z ciekawymi artykułami, m.in. Stanisław Papczyński świętym – relacja 

prosto z Rzymu o jego kanonizacji; Wielodzietni nie narzekają – czy karty Dużej 

Rodziny rzeczywiście pomagają polskim rodzinom? i Chrystus bez cokołu – o trudnej 

drodze do odtworzenia Pomnika Wdzięczności w Poznaniu.  

 

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu: 

 

+ Bronisława Orlik  -  ul. Ognik  l. 76 

+ Tadeusz Filipowicz  -  ul. Marcelińska  l. 71 

+ Przemysław Przybylski  -  ul. Marcelińska  l.  29 

+ Stanisław Szafrański  -  ul. Bułgarska  l. 73 
 


