
Ogłoszenia duszpasterskie 
XXI niedziela zwykła – 21 sierpnia 2016 r.  

 

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

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

b / w piątek – 26 sierpnia Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej : 

o g. 8,00, 9,30, 11,00, 17,00  i 19,00  
      c  / w przyszłą niedzielę jeszcze o g. 8,00, 9,30, 11,00, 12,30 i 19,00 

  

2. Biuro parafialne czynne według  ustalonego planu, oprócz środy. 
 

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

Przyjaciół naszego Seminarium Duchownego na potrzeby tej uczelni.   
 

4. W poniedziałek, 22 sierpnia Kościół oddaje cześć Matce Najświętszej Jako Królowej. 

Święto to ustanowił 11 października 1954 roku papież Pius XII. Natomiast w piątek,  

26 sierpnia, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Łączymy się  

z licznymi pielgrzymami w tych dniach we wspólnej modlitwie na Jasnej Górze  

w Częstochowie. W piątek ze względu na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 

nie obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw mięsnych ani zakaz udziału  

w zabawach. 
 

5. W środę o g. 18,00 Godzinki, o 18,30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

a o g. 19,00 Msza św. w intencji próśb i podziękowań. 
 

6. W środę 24 sierpnia br. na Mszy św. wieczornej o godz. 19:00 pożegnamy ks. Artura, 

który dekretem ks. Abpa zostaje przeniesiony do pomocy duszpasterskiej w parafii p.w. 

MB Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu. Na jego miejsce ks. Abp powołał ks. mgr 

Rafała Rybackiego. 
 

Natomiast w przyszłą niedzielę 28 sierpnia br. na Mszy św. wieczornej o godz. 19:00 

pożegnamy ks. Bartłomieja, który będzie pełnił obowiązki wikariusza w parafii  

p.w. NMP Wniebowziętej w Śmiglu. Na jego miejsce został powołany ks. mgr Maciej 

Michalski, dotychczasowy wikariusz w Kórniku.  
 

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

8. W przyszłą niedzielę o g. 8,00 Msza św. w intencji ofiarodawców a składka zbierana na 

wszystkich Mszach świętych przeznaczona jest na cele materialne naszej parafii. 
 

9.  Doroczny odpust Narodzenia NMP w Tulcach trwać będzie od 28 sierpnia    
do 4 września br. pod hasłem Maryją ku Eucharystii” Szczegółowy program odpustu 

został wywieszony na tablicy ogłoszeń. W związku z tym już dzisiaj informujemy, że  

pragniemy bardzo serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w kolejnej pieszej 

pielgrzymce do tego sanktuarium. Szczególnie gorąco zachęcamy do udziału w tej 

pielgrzymce naszą młodzież. Trasa pielgrzymki wynosi około 20 km. Pielgrzymka 

wyruszy w niedzielę 4 września o g. 6,00 sprzed krzyża przy wejściu na probostwo. 

Powrót do Poznania środkami komunikacji miejskiej 
 

10.  Zachęcamy do nabywania nowego Przewodnika Katolickiego w którym jest wiele 

ciekawych artykułów. 
 


