
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

XII niedziela zwykła -  19 czerwca 2016 roku. 
 

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

 

2. Nabożeństwa czerwcowe codziennie oprócz środy o 18,30 a w środę o g. 18,00.                                                       

 

3. Dzisiaj w starym biurze parafialnym zbieramy ofiary od członków Towarzystwa 

Przyjaciół naszego Seminarium Duchownego na potrzeby tej uczelni. 

 

4. Dzisiaj o g. 16,30 koncert pt. ”Kto śpiewa, ten modli się dwa razy” w wykonaniu 

zespołu dzieci i młodzieży GLORIA DEO. Serdecznie zapraszamy.   
 

5. W poniedziałek przypada 1 Rocznica śmierci śp. Ks. Zenona Rukszto. W jego 

intencji modlić się będziemy tego dnia na Mszy św. o g. 19,00, którą zamówiła 

Wspólnota Żywego Różańca. 
 

6. We wtorek Mszy św. o g. 19,00 uczestniczy Akcja Katolicka a po niej zebranie dla jej 

członków. 

 

7. W poniedziałek dla dorosłych a w środę dla młodzieży krąg biblijny po Mszy św.  

 

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

w int. próśb i podziękowań.    

 

9. W czwartek o g. 8,00 Msza św. w int. Czcicieli Miłosierdzia Bożego. 

 

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

 

11. W piątek przypada uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Z tej okazji nie 

obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość od potraw mięsnych i zakaz udziału  

w zabawach hucznych. 

 

12.  W sobotę przypada wspomnienie NMP Świętogórskiej z Gostynia.  

 

13.  Odwiedziny  ze Spowiedzią i Komunią św. kwartalną do naszych chorych  

i starszych Parafian będą w tym tygodniu – ks. Artur w piątek od g. 10,30  

a ks. Bartłomiej w sobotę od g. 9,00. 

 

14.  W przyszłą niedzielę o g. 7,00 Msza św. w int. ofiarodawców a składka zbierana na 

wszystkich Mszach św. przeznaczona jest na cele materialne naszej parafii. 

 

15.  Także w przyszłą niedzielę zapraszamy na Mszę św. o g. 11,00 ministrantów i ich 

rodziców. Podczas Mszy św. dziękować będziemy za kolejny rok służby i modlić się w 

intencji ich rodzin. Po Mszy św. zostaną wręczone nagrody dla najlepszych 

ministrantów w tym roku szkolnym. 

 

16.  Na tablicy ogłoszeń wywieszono informację o pielgrzymce organizowanej przez parafię 

św. Jana Kantego na trasie Kalisz – Częstochowa – Gidle. Zachęcamy do udziału.  

 

17.  W tym tygodniu powołał Pan Bóg do siebie członkinie Wspólnoty Żywego Różańca: 

a/ śp. Alicję Polak z 2 Róży. W poniedziałek o g. 9,30 Różaniec o g. 10,00 Msza św. 

    pogrzebowa. Pogrzeb o g. 12,45 na cmentarzu miłoszowskim 

b/ śp. Natalię Domazer z 9 Róży. We wtorek o g. 11,30 Różaniec o g. 12,00 Msza św 

    pogrzebowa. Pogrzeb o g. 13,50 na cmentarzu przy ul. Nowina   

 

18.  W tym tygodniu kończymy kolejny rok szkolny i katechetyczny. Chcemy  

to uczynić z Bogiem według następującego planu: 
 

a/  w czwartek o g. 9,00 Msza św. dla Gimnazjum   

b/   w piątek o g. 9,00 Msza św. dla szkoły 101 a o 10,00 dla szkoły 88  
c/  bardzo gorąco prosimy aby wszystkie dzieci i młodzież wzięli udział w tych  

     Mszach  i z Bogiem zakończyli ten kolejny rok swojej nauki 

d/  okazja do Spowiedzi św. dla dzieci i młodzieży codziennie na Mszach św.   

  
   

    19. Już dzisiaj informujemy, że przez miesiące wakacyjne lipiec i sierpień Msze św.  

         odprawiać będziemy według porządku wakacyjnego: 

       a / w dni powszednie o g. 8,00 i 19,00 

       b/  w niedziele o g. 8,00, 9,30, 11,00, 12,30 i 19,00.  

 

20.Zachęcamy do nabywania kolejnego numeru „Przewodnika katolickiego” z ciekawymi 

artykułami m.in. Istota liturgii – rola sacrum w Kościele, Przed rocznicą rzezi wołyńskiej 

oraz Radom 1976 – demonstracje robotników oczami ofiar komunistycznych władz. Można 

także nabywać płytę CD Pt. Poznaj Najstarsze Biskupstwo w Polsce – Archidiecezja 

Poznańska w cenie 4 zł.     

  

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu: 

 

+ Danuta  Ciżewska  -  ul. Modra  l. 89 

+ Krystyna Kelar  -  ul. Promyki  l. 67 

+ Alicja Polak  -  ul. Marcelińska  l.  80 

+ Natalia Domazer  -  ul. Rycerska  l. 85 

+ Leonard Grześkowiak  -  ul. Bułgarska  l.  83 

+ Marian Bukowski  -  ul. Bułgarska  l.  75 
 


