PARAFIA PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA

UL. CZĘSTOCHOWSKA 16, 60-123 POZNAŃ

niedziela, 05.07.2020

Ogłoszenia duszpasterskie na 14. Niedzielę Zwykłą
14. Niedziela Zwykła

1) W niedziele lipca i sierpnia nie będzie Mszy św. o godz. 15.00. Będą natomiast wieczorne Msze św. o godz. 18.30 i 20.30.
Biuro Parafialne będzie czynne w poniedziałki od 17.00 do 18.30, oraz w czwartki i soboty od 9.30 do 12.00.
Caritas Parafialna w lipcu będzie nieczynna.
2) Spowiedź w okresie wakacyjnym, ze względu na mniejszą ilość kapłanów, będzie kończyć się 5 minut przed rozpoczęciem Mszy św. Prosimy nie przychodzić
na ostatnią chwilę.
3) Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci zapraszamy na Mszę św. w sobotę, 11 lipca, o godz. 8:00, połączoną z różańcem do Siedmiu Boleści.
4) Osobom z Nieustannego Różańca przypominamy, że będziemy go odmawiać z soboty na niedzielę, 12 lipca.
5) Są jeszcze wolne intencje w tym tygodniu na wieczorne Eucharystie.
6) Dnia 30 czerwca, Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki ustanowił nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Wśród 207. kandydatów był również
nasz parafianin – Pan Andrzej Kostrzewski.
7) Zapraszamy na Pielgrzymkę Duchową w ramach Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę w dniach od 6 do 15 lipca. W tym roku priorytetem jest
pielgrzymowanie duchowe, ponieważ jedyną oficjalną delegacją Pielgrzymki będzie „sztafeta” księży przewodników.
Więcej informacji na stronie: http://pielgrzymka.archpoznan.pl/.
8) Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Składka przeznaczona na cele remontowe. Chcemy ocieplić i zrobić elewację zewnętrzną probostwa. Całkowity koszt to
około 100 tys. zł. Potrzeba jeszcze 30 tys. zł – resztę pokrył dobrodziej. Bóg zapłać za złożone ofiary.
9) Składamy serdeczne Bóg zapłać tym wszystkim, którzy złożyli daninę diecezjalną i ofiarę na utrzymanie parafii przelewając na konto. W ławkach są jeszcze
wyłożone koperty na daninę. W tym roku można ją składać do końca sierpnia. Dziękujemy za Waszą troskę i zrozumienie.
10) Zachęcamy do zakupu prasy katolickiej: Przewodnika Katolickiego i Gościa Niedzielnego. Ze stolika można też zabrać informator parafialny.
11) Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje życzymy bezpiecznej podróży, udanego wypoczynku i szczęśliwego powrotu.
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