PAŹDZIERNIK 2016 – 01 ( sobota ) – Rozpoczął się miesiąc a z nim nabożeństwa różańcowe. Odmawianie różańca jest
wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia
Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryi. Wyróżniamy 20 tajemnic różańca. Tajemnice powinno się odmawiać następująco:
poniedziałek ( tajemnice radosne ), wtorek ( tajemnice bolesne ), środa ( tajemnice chwalebne ), czwartek ( tajemnice światła ),
piątek ( tajemnice bolesne ), sobota ( tajemnice radosne ) i niedziela ( tajemnice chwalebne ).

Różaniec w naszej parafii:
– codziennie przed Mszą Św. o godz. 700;
– różaniec za zmarłych z rocznych wymienianek w drugi piątek miesiąca o 1800;
– w październiku nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 1815 (w środy o 1745).
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2016

–

01

(

sobota

)

–

godz.

1900

III

Rocznica

powstania

zespołu

„Armia

św.

Jerzego”.

W czasie Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył ks. Proboszcz udział wzięli ks. Szymon Bajon wikariusz parafii św. Marcina
w Poznaniu i o. Stanisław Gołąb OMJ z parafii Chrystusa Króla w Poznaniu. Mszę św. uświetnił swym śpiewem chór zespołu
„Armia św. Jerzego.
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PAŹDZIERNIK 2016 – 02 ( niedziela ) – O godz. 1400 Msza św. dla dzieci klas III i ich rodziców, w czasie której dzieci otrzymały
poświęcone Różańce. Ks. Proboszcz pobłogosławił i poświęcił „Różańce” a w czasie kazania mówił o „Różańcu”.
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PAŹDZIERNIK 2016 – 02 ( niedziela ) – Msza św. o godz. 1400 czytania i kazanie Ks. Proboszcza.
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PAŹDZIERNIK 2016 – 02 ( niedziela ) – Na Mszy św. o godz. 1400 poświęcenie i rozdanie „RÓŻAŃCÓW”
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Hasło

jest

2016

–

nieprzypadkowe

09 ( niedziela )
–

Dzień

– XVI DZIEŃ PAPIESKI:

Papieski

stanowi

niejako

„BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA”.

zwieńczenie

zarówno

Roku

Miłosierdzia,

jak

i Światowych Dni Młodzieży, którym również przyświecał temat miłosierdzia Bożego.
Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia!” – to hasło obchodzonego dziś w Polsce oraz poza jej granicami
XVI Dnia Papieskiego. Na wydarzenie składały się Msze św., modlitwy, czuwania, koncerty, konferencje, ale także dziesiątki innych
wydarzeń, które przypominać mają nauczanie św. Jana Pawła II.
Do wspólnego budowania „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, zaangażowała się również młodzież z naszej parafii i przeprowadzała
przed kościołem zbiórkę po wszystkich Mszach św.
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PAŹDZIERNIK 2016 – 13 ( czwartek ) – godz. 2000 VI – ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Prowadzącym był
ks. Proboszcz, a słowo Boże wygłosił

ks. dr Rafał Pajszczyk. Temat rozważań: „Uczynki miłosierdzia względem ciała”

– „7” Umarłych pogrzebać.
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PAŹDZIERNIK 2016 – 13 ( czwartek ) – godz. 2000 VI – Nabożeństwo Fatimskie. Procesja i podziękowania za uczestnictwo
w nabożeństwach fatimskich.
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2016

–

19 ( środa )

–

32. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W czasie Mszy św. modliliśmy się o rychłą kanonizację kapłana męczennika, oraz mogliśmy oddać mu hołd poprzez uczczenie
Jego relikwii. Ksiądz Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010 r. Na ołtarze wyniósł go Papież Benedykt XVI.
Jego hasłem było:

„ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ”

Obraz beatyfikacyjny Jerzego Popiełuszki

Nagrobek księdza Jerzego Popiełuszki na terenie kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie

Relikwie bł. Ks. Jerzego

164

PAŹDZIERNIK 2016 – 19 ( środa ) – Mszę św. koncelebrowaną odprawili ks. Maciej oraz ks. Rafał który wygłosił słowo Boże.
Wspominając o bł. Księdzu Jerzym Popiełuszko. Na zakończenie Mszy św. można było uczcić relikwie bł. Ks. Jerzego.
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PAŹDZIERNIK 2016 – 22 ( sobota ) – Liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II Papieża. Na Mszach przedpołudniowych
modliliśmy się do św. Jana Pawła II – Papieża . Po zakończeniu Mszy św. uczczono Jego Relikwie.
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