
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

XIII niedziela zwykła -   26 czerwca 2016 roku. 
 

1. Msze św. w tym tygodniu:  

a) w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek jeszcze o g. 7,00, 8,00 i 19,00 

b) od piątku według porządku wakacyjnego: 

- w dni powszednie o g. 8,00 i 19,00   

  - w przyszłą niedzielę o g. 8,00, 9,30, 11,00, 12,30 i 19,00 

 

2. Biuro parafialne czynne według ustalonego planu. 

 

3. Ostatnie nabożeństwa czerwcowe w tym roku w poniedziałek, wtorek o g. 18,30  

a w środę o g. 18,00 a w czwartek podczas prowadzonej adoracji. 

 

4. W dzisiejszą niedzielę – ostatnią miesiąca i roku szkolnego – po Mszy św. 

wieczornej adoracja dla młodzieży i prowadzona przez młodzież, ale tradycyjne 

zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku. 

 

5. W poniedziałek przeżywać będziemy naszą drugą Uroczystość odpustową ku 

czci Matki Bożej Nieust. Pomocy. O g. 19,00 uroczysta suma odpustowa w int. 

całej parafii a szczególnie w int. uczestników środowych nowenn, na którą 

bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy, a którą celebrować będzie 

tegoroczny kaznodzieja pasyjny ks. Dariusz Kamiński.  Od poniedziałku  /lub 

w jednym z 7 nast. dni/ w Polsce za pobożne nawiedzenie umieszczonego  

w Kościele Obrazu NMP Nieust. Pomocy i jednoczesne odmówienie dowolnej 

modlitwy, można dostąpić odpustu zupełnego.   
 

6. W środę o godz. 19,00 Msza św. w int. zespołu charytatywnego i wszystkich 

wspierających ubogich i tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują   Po Mszy 

św. zebranie dla członków tego zespołu, którzy w przyszłą niedzielę zbierać będą 

przed kościołem ofiary na dar serca dla ubogich naszych parafian, obecnie na 

zakup zeszytów i pomocy szkolnych dla dzieci na nowy rok szkolny. Z tego 

względu nie będzie dyżurów członków zespołu charytatywnego przez miesiące 

lipiec i sierpień, ponieważ wszystkie zebrane ofiary do puszek przeznaczamy 

wyłącznie na pomoc dla dzieci szkolnych.  

 

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

Msza św.  w intencji próśb i podziękowań. 

 

8. W środę, 29 czerwca br., przypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra  

i Pawła, Patronów naszej Katedry i miasta Poznania. W przeddzień tej 

uroczystości, 28 czerwca o g. 19,00 zostaną odprawione I Nieszpory pod 

przewodnictwem Księdza Kardynała Zenona Grocholewskiego . Uroczystej Sumie 

pontyfikalnej w dniu 29 czerwca o g. 10,00 przewodniczył będzie Ks. Arcybiskup 

Nuncjusz Apostolski W Niemczech. Zapraszamy serdecznie wszystkich  

na powyższe uroczystości do świątyni, która nazywana jest tradycyjnie „Matką 

Kościołów Diecezji”.   

  

9. W  tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca lipca: 

 
a/  w czwartek o g. 18,00 prowadzona adoracja Najświętszego Sakramentu 

b/ w piątek o  g. 8,00 Msza św.  w intencji rodzin poświęconych Bożemu Sercu  

    i naboż. wynagradzające, o g. 17,00 Msza św. dla dzieci 

c/  w sobotę po Mszy św. o g. 8,00 naboż. do Niepok. Serca Maryi i Różaniec 

d/ okazja do Spowiedzi  św. dla dzieci i młodzieży od g. 16,00 do 17,00 

 

10.  Organizujemy autokarową pielgrzymkę do Częstochowy w piątek 15 lipca na 

powitanie pieszej poznańskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Wyjazd o północy  

z czwartku na piątek a powrót ok. północy z piątku na sobotę. Koszt 60 zł. Zapisy 

w środę po Mszy św. wieczornej w zakrystii.  

 

11.  Zachęcamy do nabywania kolejnego numeru „Przewodnika Katolickiego”  

z ciekawymi artykułami oraz płyty CD w cenie 4 zł o naszej Archidiecezji, 

wydanej z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski.    

 

12. Rozpoczęły się letnie wakacje. Dla nas, a zwłaszcza dla naszych dzieci  

i młodzieży, niech będą okazją do pogłębienia wiary, przeżywanej  

w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi niech przemawia do nas 

sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć w czasie wakacji nasze serca  

i umysły.  

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu: 

 

+ Waldemar Malinowski -  ul. Bukowska  l. 88 
 


