
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

XIV niedziela zwykła -  3  lipca  2016 roku. 
 

1. Msze św. w tym tygodniu według porządku wakacyjnego:  

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

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

        

2. Biuro parafialne czynne według ustalonego planu oprócz wtorku przedpołudniem. 
 

 

3. Dzisiaj przed kościołem członkowie zespołu charytatywnego zbierają do puszek 

ofiary na dar serca dla ubogich naszych Parafian, obecnie tylko i wyłącznie na zakup 

zeszytów i pomocy szkolnych dla dzieci na nowy rok szkolny. 

 

4. W poniedziałek o g. 18,30 nabożeństwo oraz Msza św. w int. Wspólnoty Żywego 

Różańca.   

 

5. W środę o g. 18.00 Godzinki, o 18,30 Nowenna a o 19.00 Msza św. do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań. 

 

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

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

Msza św. w ich intencji. 
 

8. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Częstochowy na dzień 15 lipca br.  

na powitanie naszej poznańskiej, pieszej pielgrzymki. Zapisy u Ks. Artura. 

  

9. Na tablicy ogłoszeń wywieszono informacje o kierunkach studiów ma UAM Wydział 

Teologiczny. Zachęcamy do zapoznania się z tą ofertą  

 

10. Zachęcamy do nabywania kolejnego numeru Przewodnika Katolickiego, z ciekawymi 

artykułami m.in. Wolna niedziele się opłaca – co przyniesie zamknięcie sklepów w 

niedziele i święta?, oraz NOWY CYKL – „Od relacji nie ma wakacji” – pomagamy 

rozwiązać problemy, które zastają rodziny w czasie letniego wypoczynku.    

 

11. Podczas wakacji nie zapominajmy o Dniu Pańskim – niedzieli. Jest ona przecież 

głównym dniem celebracji Eucharystii, ponieważ jest to dzień Zmartwychwstania 

Pańskiego. Niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny 

chrześcijańskiej, dniem radości i odpoczynku po całotygodniowej pracy, jest 

podstawą i rdzeniem roku liturgicznego. W każdą wakacyjną   niedzielę starajmy się 

uczestniczyć we Mszy św., bez względu na okoliczności, w jakich się znajdziemy. 

Damy w ten sposób świadectwo, że nasza wiara jest żywa.   

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu: 

+ Małgorzata  Praiss  -  ul. Bułgarska  l.  55 

+ Bogumiła Czerwińska  -  ul. Grochowska  l. 80 

+ Teresa Myszkowska  -  ul. Jesienna  l. 86 

+ Ryszard Gościński  -  ul. Ognik  l. 77   
 


