
                          Ogłoszenia duszpasterskie 
 

                             XXIV  niedziela zwykła -  11 września  2016 roku. 
 

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

 

2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej pierwsze powakacyjne spotkanie kręgu 

biblijnego dla dorosłych pod przewodnictwem ks. Rafała. 

 

3. Od wtorku rozpoczynamy przyjmowanie intencji mszalnych na I półrocze 

przyszłego roku kalendarzowego. 

 

4. We wtorek o g. 20,00 kolejne nabożeństwo fatimskie. Prosimy  zabrać świece. 

Serdecznie zapraszamy.  

 

5. W środę, 14 września, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Z tej okazji 

zapraszamy do Katedry osoby starsze, niepełnosprawne, osoby wspomagające 

chorych – ich rodziny, pracowników hospicjów, szpitali na Mszę św. o g. 18,00 pod 

przewodnictwem ks. bp Zdzisława Fortuniak.  

 

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

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

 

7. W czwartek przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej.  

 

8. W czwartek o g.19,45 zebranie dla rodziców młodzieży kl. III gimnazjum, która 

w tym roku szkolnym przyjmie Sakrament Bierzmowania.   

 

9. W piątek we Mszy św. o g. 19,00 uczestniczą małżeństwa z Oazy Domowego 

Kościoła. 

 

10. W przeddzień uroczystości św. Stanisława Kostki w sobotę 17 września o g. 10,00 

Ks. Abp Metropolita Stanisław Gądecki odprawi w katedrze Mszę św. Kapłanów, 

Siostry Zakonne i Wiernych m. Poznania serdecznie zapraszamy na modlitwę w int. 

Pasterza Kościoła Poznańskiego, Najdostojniejszego Solenizanta. 

 

11.  W niedzielę 18 września w Katedrze odbędzie się Święto Młodych naszej diecezji, 

które w tym roku ma wymiar dziękczynienia za błogosławione owoce wizyty Ojca 

Świętego Franciszka i XXXI Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Spotkanie 

rozpocznie się o g. 10,00 Mszą św. pod przewodnictwem Ks. Abpa, na którą 

zapraszamy szczególnie młodzież. 

 

12.  Młodzież, która nie weźmie udziału w Katedrze zapraszamy  na uroczystą Mszę św. 

w przyszłą niedzielę na g. 19,00, która będzie równocześnie uroczystym 

rozpoczęciem nowego cyklu przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. 

 

13. Liturgia Chrztu św. w przyszłą niedzielę na Mszy św. o g. 14,00. 

Katecheza dla rodziców i chrzestnych w poniedziałek o g. 18,00. 

 

 



 

14.  Kościół w Polsce pragnie okazać konkretny znak solidarności z ofiarami 

trzęsienia ziemi we Włoszech. Liczba ofiar śmiertelnych kataklizmu to setki 

osób, wielu ludzi zostało rannych i bez dachu nad głową. Potrzebna jest 

modlitwa jak też i konkretne wsparcie osób poszkodowanych. Wsparcie ofiarom 

straszliwego kataklizmu możemy wyrazić poprzez modlitwę w przyszłą niedzielę 

18 września oraz ofiary składane do puszek przed kościołami. 

 

15.  W przyszłą niedzielę o g. 19,00 Msza św. w intencji ruchu szensztackiego. 

16.  W przyszłą niedzielę zbieramy w starym biurze parafialnym ofiary od członków 

Towarzystwa Przyjaciół naszego Seminarium Duchownego.  

17.  Zachęcamy do nabywania kolejnego numeru Przewodnika Katolickiego, który 

zawiera fragment wywiadu papieża seniora Benedykta XVI, Historia właśnie 

beatyfikowanego ks. Waldemara Bukowińskiego, Święto Podwyższenia Krzyża św. 

jak je rozumieć i przełożyć na naszą codzienność.  

 

18.  Wbrew rozsyłanym głupim i niepoważnym informacją, pragniemy bardzo serdecznie 

zaprosić starych i nowych członków do zapisywania się  do młodzieżowego zespołu . 

Osoby, które chcą wielbić Boga śpiewem i grające na różnych instrumentach prosimy 

o przybycie w przyszłą niedzielę o g. 18,00 do salki numer 1.     

 

19. W czwartek liturgiczne wspomnienie NMP Bolesnej. Matka Boża stojąca pod 

krzyżem na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania przy Krzyżu Chrystusa jako znaku 

 naszego zbawienia. Krzyż – znak ofiary i cierpienia – jakże stał się dla nas bliski i 

czytelny w latach trudnych, wojennych i w latach wielkiej próby narodu w latach 

osiemdziesiątych. Pozostaje jednak zawsze znakiem nadziei.  

 

 

 

 

 
 


