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1. Jutro dzieci i młodzież rozpoczyna nowy rok szkolny. Będziemy się modlić wspólnie z nimi 

o boże błogosławieństwo dla nich i nauczycieli. Msza św. w naszym kościele jutro  

z udziałem młodzieży VI Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Budowlanych o godz. 
9.00, Msza św. z udziałem dzieci Szkoły Podstawowej nr 82 o godz. 10.00. Serdecznie 

zapraszamy. 
2. Parafia nasza organizuje pielgrzymkę autokarową do Częstochowy w dniach 18 – 19 

września 2019 r. Trasa pielgrzymki: Poznań, Kalisz, Bralin – Pólko, Częstochowa, Gidle, 
Studzianna, Tum k. / Łęczycy i powrót do Poznania. Nocleg w Częstochowie. Pielgrzymkę 
tę pragniemy przeżyć jako zaproszenie Matki Bożej w Jasnogórskiej Ikonie do naszej 

parafii na dzień 13 września 2020 r. Koszt pielgrzymki 165,00 PLN. Zapisy i rezerwacja  
w zakrystii lub biurze parafialnym. Przy zgłoszeniu należy mieć dowód osobisty. 

3. W Święto Podwyższenia Krzyż Świętego tj. 14 września br. w sobotę podczas wieczornej 
Mszy św. będziemy się łączyć w modlitwie z biorącymi udział w akcji „Polska pod 

krzyżem”. Przynieśmy ze sobą do kościoła domowe krzyże. 
4. Archidiecezjalny Marsz Dla Życia ulicami Poznania odbędzie się 15 września br. Marsz 

rozpocznie się o godz. 14.30 festynem rodzinnym na pl. Adama Mickiewicza i następnie 

wyruszy w kierunku Katedry Poznańskiej gdzie zostanie odprawiona Msza św. 
5. Od dzisiejszej niedzieli wraca do porządku niedzielnego Msza św. o godz. 12.30. 

6. W tygodniu przypada I czwartek i piątek miesiąca. Do chorych udamy się w te dni ze 

Spowiedzią i Komunią św. Porządek odwiedzin jak przed wakacjami. 

7. W sobotę 7 września nabożeństwo ku czci Matki Bożej połączone z różańcem i medytacją przed 

Najświętszym Sakramentem bezpośrednio po Mszy św. o godz. 8.00. 

8. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego ( cena – 6 zł ). Polecamy głębokie 

komentarze biblijne do czytań mszalnych oraz ciekawe artykuły. Można go kupić  

u ministrantów przy wyjściu z kościoła lub ze stolika przy studzience. 

Ogłoszenia duszpasterskie 


