
 

  XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

01.07.2018 

 

1. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. 

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu po wieczornej Mszy św. do godz. 20:00. 

Okazja do spowiedzi św. w czwartek podczas wieczornej adoracji, w piątek od godz. 17:00 

i w sobotę od godz. 17:30. 

2. Nabożeństwo ku czci Matki Bożej z racji pierwszej soboty miesiąca – różaniec 

i medytacja przed Najświętszym Sakramentem – w sobotę bezpośrednio po Mszy św. o 

godz. 8:00. 

3. Odwiedziny chorych i starszych Parafian z posługą sakramentalną – według 

dotychczasowych ustaleń. 

4. Wspólnota Rodzin naszej parafii, która powstała w tym roku po odwiedzinach kolędowych 

serdecznie zaprasza małżeństwa i rodziny z dziećmi na krótkie rekolekcje w Gębicach k / 

Czarnkowa w dniach od 20 do 21 lipca br. Zapisy drogą elektroniczną – szczegóły w 

gablotach ogłoszeń oraz na stronie internetowej naszej parafii.  

5. Składka podczas Mszy św. w przyszłą niedzielę – w drugą niedzielę miesiąca – będzie 

przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Informujemy, że w ostatnim czasie w wyniku 

wichury i deszczu nastąpiło częściowe uszkodzenie dachu na budynku poklasztornym. W 

związku z konieczną naprawą zostały podjęte odpowiednie prace. Naprawa docelowa 

dachu zostanie wykonana w przyszłości. 

6. W czwartek, 6 lipca, pod hasłem: Poznań. Chrystus i my – rozpoczyna się Poznańska 

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Zapisy – poprzez stronę internetową: 

ppp.archpoznan.pl. Zachęcamy także do udziału w Duchowej Pielgrzymce w kościołach 

stacyjnych miasta Poznania – plan znajduje się na stronie internetowej. 

7. W liturgii Kościoła we wtorek wspominamy św. Tomasza Apostoła, w czwartek – bł. Marię 

Teresę Ledóchowską. 

8. W lipcu i w sierpniu – w niedziele – w naszym kościele nie będzie Mszy świętej 
o godz. 12:30. 

9. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego ( cena – 5 zł ). Polecamy 

komentarze biblijne do czytań liturgicznych, ciekawy wywiad z kardynałem Dominikiem 

Duką, tekst o młodzieży w Kościele pt.: Zakłócona komunikacja oraz rozważanie 

o tajemnicy spowiedzi. 

Ogłoszenia duszpasterskie 


