13 sierpnia 2017
DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś po Mszy św. zbieramy ofiary na Caritas. Wszystkim ofiarodawcom już teraz
składam najserdeczniejsze podziękowania.
2. Dziś o godz. 19.00 odmówimy różaniec fatimski.
3. W najbliższy wtorek, 15 sierpnia, będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Obchód tej uroczystości rozpoczniemy już w poniedziałek,
wieczorną Mszą Świętą wigilijną o godz.18.00. W samą uroczystość Msze św.
w naszej kaplicy będą odprawiane jak w każdą niedziele. Przypominam również, że
nasza obecność tego dnia na Mszy św. jest obowiązkowa.
4. W Polsce ta uroczystość znana jest i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej. Na
jutrzejszą i wtorkową liturgię do kościoła przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw,
które zostaną pobłogosławione podczas Mszy Świętych. Przed kaplicą będzie można
nabyć mały bukiecik zrobiony z ziół i kwiatów. W tym miejscu serdecznie dziękuję za
przygotowanie tych bukiecików.
5. Wraz z wtorkowym świętem maryjnym tradycyjnie pamięcią sięgamy do naszej
historii, aby wspominać „Cud nad Wisłą” z 1920 roku.
6. W sobotę 26 sierpnia organizujemy spacer po Poznaniu. Odwiedzimy miejsca
bezpośrednio związane z Błogosławioną „Poznańską Piątką”, z osobami z kręgu
oratorium salezjańskiego, dowiemy się również o Poznaniu lat międzywojennych
oraz o wojennych więziennych losach Piątki już po opuszczeniu Poznania. W zakrystii
jest lista, na którą mogą zapisywać się osoby chętne do udziału w tym spotkaniu.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 14 VIII – św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941), franciszkański kapłan i męczennik
obozu w Auschwitz, który oddał życie za współwięźnia; jest to jeden z najbardziej
znanych świętych na świecie; ogarnięty pragnieniem zdobycia całego świata dla Maryi
szerzył Jej cześć wszelkimi możliwymi środkami, wykorzystując również najnowsze
zdobycze techniki; beatyfikowany jako wyznawca, a kanonizowany jako męczennik
(wspomnienie obowiązkowe);
• 17 VIII – św. Jacek Odrowąż (1200-1257), polski dominikanin, który poświęcił się
misjom w różnych częściach naszego kraju; jego życie było przepełnione czcią do Matki
Bożej (wspomnienie obowiązkowe).

