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1. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Wychowania oraz czas Kwartalnych Dni Modlitw za 

dzieci, młodzież i wychowawców. 

2. Ojcowie Franciszkanie Konwentualni zapraszają w środę, 12 września, na Mszę św. 

o godz. 18:00 i uroczyste zakończenie Roku Jubileuszowego w Sanktuarium Matki 
Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania. Po liturgii koncert pieśni maryjnych 

w wykonaniu Kameralnej Orkiestry Dętej. O obecność serdecznie prosimy zwłaszcza 

osoby należące do Wspólnoty Żywego Różańca i innych grup duszpasterskich naszej 

parafii. 

3. W tym tygodniu w dniach od 13 do 16 września, jak słyszeliśmy w liście pasterskim 
ks. Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego, w Poznaniu odbędzie się Zebranie 

Plenarne Rady Konferencji Biskupich Europy ( CCEE ). W czwartek, 13 września, o 
godz. 18:30 we Farze Poznańskiej – uroczysta Msza św. pod przewodnictwem kard. 

Angelo Bagnasco, arcybiskupa Genui – na rozpoczęcie obrad. Zachęcamy do udziału 

we wspólnej modlitwie oraz w historycznych wydarzeniach dla Kościoła i naszego 
miasta. 

4. W liturgii Kościoła w czwartek przypada wspomnienie św. Jan Chryzostoma 

( Złotoustego ), biskupa i Doktora Kościoła; w piątek – święto Podwyższenia Krzyża 

Świętego; w sobotę – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. 

5. Składka podczas Mszy św. w dzisiejszą niedzielę – zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią – 

będzie przeznaczona na potrzeby inwestycyjne naszej parafii. Serdecznie dziękujemy za 

złożone ofiary! 
6. Młodzież z klasy III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, przygotowującą się 

do przyjęcia sakramentu bierzmowania, oraz rodziców zapraszamy na Mszę św. 
w piątek, 21 września, o godz. 18:00 i spotkanie katechetyczne / organizacyjne. 
Obecność wszystkich konieczna! 

7. Nowych Parafian, którzy w ostatnim czasie zamieszkali na terenie naszej parafii, 

zwłaszcza na ulicach: Bielniki, Droga Dębińska, Maratońska, Niedziałkowskiego i 

Różana, serdecznie zapraszamy do biura parafialnego w celu zapisania się do wspólnoty 

parafialnej. 

8. W przyszłą niedzielę, 16 września: 

 przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 

 Ogłoszenia duszpasterskie 



 po liturgii – przed kościołem – zbiórka do puszek na KUL, Wydział Teologiczny 

UAM-u i szkoły katolickie, 

 po Mszy św. o godz. 12:30 wyruszy z naszego kościoła kolejny Pokutny Marsz 

Różańcowy. 

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

ciekawe komentarze biblijne do dzisiejszych czytań mszalnych oraz artykuły: Między 

słabością a zepsuciem – o postawie i decyzjach podejmowanych przez papieża 

Franciszka; Nauka we właściwym rytmie – rady doświadczonego psychologa o pomocy 

dzieciom w nauce. 


