SIERPIEŃ 2016 – 13 ( sobota ) – godz. 2000 IV – Nabożeństwo Fatimskie. Prowadzącym był ks. Bartłomiej a słowo Boże wygłosił
ks. dr Rafał Pajszczyk. Tematem rozważań: „Uczynki miłosierdzia względem ciała” – 5. Więźniów pocieszać.
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SIERPIEŃ 2016 – 13 ( sobota ) – godz. 2000 IV – Nabożeństwo Fatimskie. Za udział w nabożeństwie podziękował

ks. Bartłomiej.

Było to ostatnie nabożeństwo fatimskie wikariuszy naszej parafii ks. Artura i ks. Bartłomieja, którzy po wakacjach delegowani są na inne
placówki parafialne.

141

SIERPIEŃ 2016 – 15 ( poniedziałek ) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Zielnej. Po każdej Mszy św.
święcono kwiaty i zioła. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, łac. Assumptio Beatissimae Mariae Virginis in caelum – przedmiot
wiary dotyczącej wzięcia do nieba z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny po zakończeniu jej ziemskiego życia.
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SIERPIEŃ 2016 – 24 ( środa ) – na Mszy św. wieczornej o godz. 1900 pożegnaliśmy ks. Artura, który dekretem ks. Abpa zostaje
przeniesiony do parafii p.w. MB Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu, w naszej parafii był wikariuszem przez 8 – lat.
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SIERPIEŃ 2016 – 24 ( środa ) – Cd. Mszy św. wieczornej o godz. 1900 – pożegnanie ks. Artura. Życzenia.
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SIERPIEŃ 2016 – 24 ( środa ) – Ostatnie błogosławieństwo. Pożegnanie ks. Artura. Życzenia.
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SIERPIEŃ 2016 – 25 ( czwartek ) – Dekretem ks. abpa Stanisława Gądeckiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. mamy dwóch nowych
wikariuszy: ks. Macieja Michalskiego, który przychodzi z parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku.

Ks. Maciej Michalski
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SIERPIEŃ 2016 – 25 ( czwartek ) – Dekretem ks. abpa Stanisława Gądeckiego z dnia 25 sierpnia 2016 r., wikariuszem w naszej
parafii został także ks. Rafał Rybacki, który przychodzi z parafii pw. Świętego Krzyża w Poznaniu.
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SIERPIEŃ 2016 – 26 ( piątek ) – obchodzimy dziś Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Ma ona przede wszystkim charakter
dziękczynienia za szczególną rolę Maryi w dziejach całego narodu, jest też wyrazem czci dla jasnogórskiego obrazu Maryi. W tym roku
obchodom uroczystości towarzyszy odmawiany we wszystkich parafiach Jubileuszowy akt zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski.
Akt Zawierzenia Parafii
Matce Bożej Częstochowskiej Królowej Polski
z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski
Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo,
Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!
W obliczu Boga, w Trójcy Świętej Jedynego,
oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą i macierzyńską niewolę miłości naszą parafię,
kapłanów, osoby konsekrowane, małżeństwa i rodziny,
ojców i matki, dzieci i młodzież, ludzi starszych, chorych i samotnych,
wspólnoty, grupy i wszystkie dzieci Boże.
Jesteśmy przekonani, że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas
przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi.
Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym,
rodzinnym i parafialnym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna.
Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia:
Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom,
w trosce o zbawienie każdego człowieka.
Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej
rozwijać w każdym z nas osobiście przymierze chrzcielne z Bogiem.
Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa
i owocuje świadectwem życia.
Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie
i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie
w pracę, kulturę, sztukę i naukę,
przez wypełnianie obowiązków rodzinnych, społecznych.
Chcemy stać się budowniczymi pokoju w rodzinie, parafii, Ojczyźnie i świecie.
Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania naszej parafii.
Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość
do naszego Narodu i każdego z nas.
Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich
światło zbawczej nadziei.
Amen.
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SIERPIEŃ 2016 – 28 ( niedziela ) – na Mszy św. wieczornej o godz. 1900 pożegnaliśmy ks. Bartłomieja, który został mianowany
wikariuszem parafii pw. NMP Wniebowziętej w Śmigłu.
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SIERPIEŃ 2016 – 28 ( niedziela ) – Pożegnanie ks. Bartłomieja. Podziękowania.
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