
 

Ogłoszenia duszpasterskie 
 

 XXX niedziela zwykła -   23 października  2016 roku.  

 

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

  

2. Nabożeństwa różańcowe w tym tygodniu :  

  a/ dla dzieci w poniedziałek, środę i piątek o g. 17,00  

  b/ dla dorosłych codziennie oprócz środy o g. 18,15 

 

3. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy kolejny Tydzień Misyjny w Kościele pod 

wymownym hasłem „Ochrzczony to znaczy posłany”. Temu tak bardzo ważnemu 

zagadnieniu poświęcimy czytania i rozważania na nabożeństwach różańcowych. Każdy z 

nas może włączyć się w to wielkie dzieło kościoła swoją modlitwą i ofiarą składaną do 

puszek przed kościołem.   

 

4. W poniedziałek  po Mszy św. wieczornej kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego. 

 

5. We wtorek rozważania różańcowe prowadzi Akcja Katolicka, której członkowie 

uczestniczą także we Mszy św. wieczornej a po niej zebranie.       

 

6. W środę o g. 17,45 nabożeństwo różańcowe,  o 18,30 Nowenna do Matki Bożej  

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

 

7. W czwartek adorację i rozważania na nabożeństwie różańcowym poprowadzi wspólnota 

Żywego Różańca. 

 

8. W piątek święto św. app. Szymona i Judy Tadeusza.     

 

9. W najbliższych dniach obchodzić będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych i 

Dzień Zaduszny. Nawiedzać będziemy cmentarze i modlić się za zmarłych. Serdecznie 

zachęcamy do wspólnej modlitwy podczas nabożeństw żałobnych, które zostaną 

odprawione na wszystkich cmentarzach poznańskich w Uroczystość Wszystkich 

Świętych, tj. w przyszłą niedzielę 1 listopada br. o g. 15,00.   Przypominamy także, że w 

dniach od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy w 

czyśćcu oczekują pełni zbawienia. Odpust zyskuje ten, kto nawiedzi cmentarz oraz wypełni 

zwykłe warunki: tj. przystąpi do Komunii św. w dniu nawiedzenia cmentarza i odmówi na 

cmentarzu Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz jakąkolwiek modlitwę w intencjach 

wyznaczonych na dany dzień przez Ojca Świętego. 

 

10. Natomiast w Uroczystość Wszystkich Świętych na Cmentarzu Jeżyckim przy ul. 

Nowina, na którym mają prawo być pochowani nasi Parafianie, liturgia za zmarłych 

odbędzie się o g. 15,00 Msza św. z kazaniem w kościele, następnie procesja na 

cmentarzu.  

 

 



 

  

11. U Panów, którzy sprzedają Przewodnik Katolicki do nabycia którego zachęcamy, a 

który zawiera wiele ciekawych artykułów m. in. – Czy są jeszcze miejsca na ziemi, gdzie 

nie słyszano o Jezusie – o potrzebie ewangelizacji; Uzdrowieni przez ks. Jerzego 

Popiełuszkę  i czy Miłości można się nauczyć – Akademia dla singli   można a dalszym 

ciągu otrzymać gotowe formularze na jednorazowe wymienianki, które czytelnie 

wypełnione wraz z ofiarą prosimy składać do skrzynki ustawionej przy wejściu do kościoła.  

 

12. Już wkrótce, za parę dni, Uroczystość Wszystkich Świętych. W tych dniach pójdziemy 

na cmentarze porządkować groby naszych drogich zmarłych. Czynić to będziemy w 

poczuciu wdzięczności dla tych, którzy już od nas odeszli do wieczności. Czynimy tak, bo 

chcemy być wierni chrześcijańskiej i polskiej tradycji. Nie zapominajmy jednak o tym, że 

największym i najpiękniejszym darem dla zmarłych jest dar naszej modlitwy i ofiary Mszy 

świętej. 

 

13. Październik, miesiąc modlitwy różańcowej, dobiega końca. Czy chociaż raz wzięliśmy 

do naszych rąk różaniec? Czy włożą go nam dopiero w nasze martwe dłonie, kiedy to już 

nie będzie miało wtedy dla nas żadnego znaczenia ? Czy chociaż jeden raz wzięliśmy udział 

w nabożeństwie różańcowym, aby modlić się razem z innymi? Uczyńmy to chociaż w tych 

ostatnich dniach miesiąca.   

         

  

 

 

 
 


