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EWANGELIA (Łk 16, 1-13 - dłuższa)

Dobrej
Nowiny

Pierwszą myślą po przeczytaniu dzisiejszej Ewangelii było - poproszę o komentarz ks. Ryszarda, mnie ona jakoś dziwnie
niepokoi. Z resztą z przypowieścią na jej
początku chyba na tyle często mamy kłopot, że Kościół pozwala ją pominąć. Pan
Jezus chwali nieuczciwego zarządcę, właściwie złodzieja. O co tu właściwie chodzi? Co chce nam przez to powiedzieć?
Zauważmy, że zarządca myślami był już
krok dalej, widział przyszłość, dla której
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
gotowy był ponieść bardzo dużą stratę.
A ile ja, dziecko światłości, jestem gotowa Jezus powiedział do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim,
stracić dla wieczności, która jest przecież że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę
moją przyszłością? Bo dla teraźniejszo- z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać”. Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja
ści nie mało. Pieniądz, o którym mowa
pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę.
w Ewangelii, może bardzo wiele ze mnie wydobyć.
Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odJestem gotowa wstawać wcześnie, kłaść się późno
albo i w ogóle; jeździć daleko, jadać nieregularnie. sunięty od zarządzania”. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana
Potrafię dostosować się do otoczenia w pracy, czy i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek
dziwnych wymagań szefa. Jestem gotowa urucho- oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”.
mić wszystkie moje zdolności, by mieć więcej. Czy Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszeto źle? Pewnie nie, bo dużo w tym troski o rodzi- nicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił
nę. Ale ile w tym samym czasie zdoła wydobyć ze nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są
mnie wierność wierze? Na ile mnie stać, by pójść w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam poza Chrystusem? Czy jest w tym jakaś równowaga, wiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się
harmonia? Czy potrafię zorganizować sobie czas na
skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest
modlitwę, budowanie relacji, rozwoju duchowego?
Czy tu jestem tak samo kreatywna i przedsiębior- wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy,
cza? Czy jestem gotowa, żeby dla wieczności cokol- ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie
wiek stracić? Tak zaradna jestem w świecie mamony, okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu
a tak bardzo bezradna bywam w świecie ducha, w cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie
świecie Pana Boga. A może warto czasem pozwolić może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego mizaniepokoić się Ewangelii?
łował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu
Justyna Zienkowicz i Mamonie!»

Nie możecie służyć
Bogu i Mamonie

EWANGELIA
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Myśli na każdy dzień
19.09.
„Miłość jest największą z cnót
wszystkich, a jest dobrem tak
wielkim, iż dopóki kto ją posiada, nie może postradać zbawienia. Kto zaś nie ma miłości,
ten w żaden sposób zbawionym
być nie może, chociażby posiadał wszystkie inne cnoty i dary
Boże.”
św. Robert Bellarmin
20.09.
„Bóg wzywa mnie dzisiaj. Jutro
będzie za późno.”
św. Piotr Julian Eymard
21.09.
„Prawdą jest niezawodną, że
których Bóg szczególną miłością miłuje, tych prowadzi drogą
utrapienia i tym większego utrapienia, im więcej ich miłuje.”
św. Teresa Wielka
22.09.
„Zło, które widzisz w bliźnim,
zwalczaj jednocześnie w sobie
i w bliźnich, w duchu prawdziwej pokory.”

św. Katarzyna ze Sieny
23.09.
„Chciałabym czynić zadość
każdej prośbie, otrzeć każdą
łzę, pocieszyć słówkiem każdą
zbolałą duszę, być dobrą zawsze dla wszystkich, a najlepszą dla najnieszczęśliwszych.
Ból bliźnich jest moim bólem.”
bł. Bernardyna Maria Jabłońska
24.09.
„Jeśli jesteśmy spokojni i cierpliwi, odnajdziemy nie tylko
siebie samych, ale naszą duszę,
a wraz z nią Boga.”
św. Ojciec Pio
25.09.
„Jezu Nazaretański, o królu
żydowski! Obroń lud chrześcijański od mocy pogańskiej.
Dla Twej miłej Matuchny
odpuść nasze złości. Daj po
naszym skonaniu niebieskie
radości.”
bł. Władysław z Gielniowa

Czytania na każdy dzień

Poniedziałek: Prz 3, 27-35; Ps 15; Łk 8, 16-18
Wtorek: Prz 21, 1-6. 10-13; Ps 119; Łk 8, 19-21
Środa: Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 19, 2-3; Mt 9, 9-13
Czwartek: Koh 1, 2-11; Ps 90; Łk 9, 7-9
Piątek: Koh 3, 1-11; Ps 144; Łk 9, 18-22
Sobota: Koh 11, 9-12; Ps 90; Łk 9, 43b-45

Dwudziesta Piąta Niedziela zwykła, rok C
PIERWSZE CZYTANIE (Am 8, 4-7)
Bóg ukarze gnębicieli ubogich
Czytanie z Księgi proroka Amosa

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego
pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: «Kiedyż minie
nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże, i kiedy szabat,
byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę,
powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów, i plewy
pszeniczne będziemy sprzedawać». Poprzysiągł Pan na dumę
Jakuba: «Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków».

Refren: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.
albo: Alleluja.
Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione *
teraz i na wieki.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, †
który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
DRUGIE CZYTANIE (1 Tm 2, 1-8)
Wspólne błagania za wszystkich ludzi

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła
do Tymoteusza
Polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne
błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy
mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością
i godnością. Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali
zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest
Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup
za wszystkich, jako świadectwo, w oznaczonym czasie. Ze
względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię – nauczycielem pogan
w wierze i prawdzie.
Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu,
podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów.
.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. 2 Kor 8, 9)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus Chrystus, będąc bogatym,
dla was stał się ubogim,
aby was ubóstwem swoim ubogacić.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

PSALM RESPONSORYJNY(Ps 113 (112), 1b-2. 4-6. 7-8)
2

- - - - - - - - DOBRA & NOWINA - - - - - - -

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

„O urlopach Wandy w Polsce
trzeba pisać w cudzysłowie,
bo zawsze nie tylko starała
się odwiedzić krewnych
i przyjaciół, ale miała wiele
spotkań misyjnych, naukowych,
z młodzieżą, lekarzami,
w kościołach. A do tego
wszędzie też szukała pomocy
finansowej na leczenie
afrykańskich chorych, którzy
nie mieli na to żadnych środków
materialnych”– wspominała
Beata Chomicz.
fot. Archiwum Wandy Błeńskiej
Na zdjęciu Doktor Błeńska
i redaktor Bohdan Sienkiewicz
podczas nagrania programu
„Wśród trędowatych po raz
drugi” z cyklu „Dookoła świata”
w studiu TV Gdańsk (19.09.1984)
SŁUŻEBNICA BOŻA
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Najpiękniejsze wizerunki Matki Bożej

Matka Boża Gościeszyńska

Obraz „Matka Boża Gościeszyńska”, nazywany także „Matką Boską z Dzieciątkiem w ogrodzie mistycznym” związany jest z Gościeszynem i pokoleniami jego mieszkańców
od XV w. Znajdujący się w głównym ołtarzu kościoła pod
wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny wizerunek Madonny z Dzieciątkiem od niepamiętnych czasów
otaczany był przez wiernych szczególnym kultem.
Dzieło namalowane zostało
w latach 1480-1490. Niektórzy historycy sztuki uważają,
że jego autorem jest Jan Schyling.
Przypuszczenie to uzasadniają rozbudową dalszego planu kompozycji i połączenie
niderlandzkiego malowania
głębi pejzażowej z włoskim
wyróżnieniem tkaniny, podkreślającej postać na pierwszym planie. Jest to cecha
malarstwa Schylinga i tamtego okresu. Inna hipoteza
mówi, że obraz Madonny
z Dzieciątkiem z kościoła
w Gościeszynie, ze względu
na zawarte w obrazie elementy podobieństw malarstwa
niderlandzko-flamandzkiego, został namalowany przez
twórcę pochodzącego z Niderlandów. Obraz Maryjny, jak
nazywa się również to dzieło późnogotyckie z Gościeszyna,
namalowany jest w technice temperowej na płycie z drewna
lipowego. Wymiary: obraz - 103 cm x 79 cm; płyta podobrazia - 110,5 cm x 84,5 cm. Matka Boska z Dzieciątkiem ukazana jest w ogrodzie zamkniętym ceglanym murem zwieńczonym blankami. Na kolanach trzyma siedzące Dzieciątko,
a prawą ręką odwraca stronę otwartej księgi. Dużą część
powierzchni obrazu wypełniają stylizowane draperie, wzbogacone odmiennymi kolorami podszewek. W dole obrazu
przestrzeń wokół rozłożonych tkanin wypełniają jasnozielone rośliny (m. in. mlecz, babka i dziurawiec) rozmieszczone na ciemnym zielonym tle. Tło dla postaci Madonny
stanowi kolumna ornamentalna z motywem granatu. Ponad
postacią Madonny, symetrycznie do osi obrazu, unoszą się
dwie postacie aniołów trzymających ozdobną koronę. Na
drugim planie, poza murem, rozciąga się daleki powietrzny,
biegnący w głąb krajobraz przedstawiający z lewej strony
miasto, a po prawej zamek. Kult Matki Bożej Gościeszyńskiej istnieje od kilku wieków. W spisie inwentarza z roku
4
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1785 zapisanych jest 37 wot przy obrazie, dwie srebrne
korony i jedna sukienka na obraz. Dane te świadczą,
że już przeszło dwieście lat temu obraz doznawał czci.
Wota świadczą o łaskach otrzymywanych za pomocą
Matki Bożej Gościeszyńskiej. Ksiądz kanonik Feliks
Dietrich, od 1967 roku kustosz Sanktuarium Maryjnego w Gościeszynie, mówi: „Od
niepamiętnych lat obraz doznaje czci nie tylko w parafii, ale
i w okolicy. O pozyskiwaniu
łask i wysłuchaniu próśb świadczą wota: krokwie, korale, korona i sukienka. Tradycja przekazała, że od niepamiętnych
czasów parafianie i pielgrzymi wypraszali łaski u Boga za
wstawiennictwem Matki Bożej
Gościeszyńskiej. Z okazji odpustów pątnicy przybywali do
Gościeszyna na dwa dni przed
uroczystością. Sto metrów od
kościoła pielgrzymi klękali i na
klęczkach szli przed Cudowny
Obraz Matki Bożej. Po wojnie
pielgrzymki były zakazane, pątnicy przybywali jednak indywidualnie. Dopiero po roku 1956
i 1980 ludzie mogą swobodnie
udawać się do miejsc cudownych. Odwiedzają gościeszyńskie Sanktuarium pielgrzymki autokarowe zwiedzające
sanktuaria Maryjne, jak i osoby prywatne, indywidualnie i w grupach. Ma to miejsce szczególnie w miesiącach letnich.
Struktura kościoła parafialnego w Gościeszynie była
wielokrotnie niszczona i odbudowywana na nowo, co
powodowało brak jednolitych, ustabilizowanych warunków niezbędnych dla prawidłowego przechowywania słynącego cudami wizerunku. Obraz był wielokrotnie konserwowany. W 1935 roku przewieziono go
do kurii diecezjalnej w Gnieźnie i powierzono Stanisławowi Smoguleckiemu. Jego interwencja spowodowała
jednak nieodwracalne zmiany w strukturze obrazu.
W 1960 roku dzieło poddano ponownej konserwacji,
a na kolejną zdecydowano się w 1973 roku. W 1990
roku w albumie „Polskie Madonny” znalazł się opis
Matki Bożej z Dzieciątkiem w ogrodzie mistycznym.
Widząc tak wspaniałe dzieło, zainteresowali się nim
złodzieje i w kwietniu 1992 roku wynieśli wizerunek
z kościoła. Sześć lat poszukiwań na szeroką skalę

WIZERUNKI MATKI BOŻEJ

z udziałem policji, Interpolu a także UOP, wspieranych
gorącymi modlitwami, dało efekt. Obraz odnaleziono, ale
wymagał natychmiastowej interwencji specjalisty. W tym
czasie w ołtarzu głównym kościoła została umieszczona,
znana od setek lat i stanowiąca zasłonę oryginału, kopia.
Po renowacji w listopadzie 2002 roku przekazano obraz
do skarbca na Jasnej Górze w Częstochowie. Do parafii
w Gościeszynie trafił z powrotem 29 maja 2003, w dzień
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Aby Cudowny Obraz mógł ponownie widnieć w głównym ołtarzu
Sanktuarium, należało spełnić odpowiednie wymagania,
które określił generalny konserwator. Już w 2002 r. założona została sygnalizacja alarmowa. Zainstalowano także
sygnalizację przeciwpożarową i zbudowano kasetę kulo
i ognioodporną. Obraz jest automatycznie zasłaniany i odsłaniany. Każdemu odsłonięciu obrazu towarzyszą dźwięki nagranej przez Janowiecką Orkiestrę Dętą „Intrady do
M.B. Gościeszyńskiej” autorem której jest kapelmistrz Wacław Cholewiński. Kopię obrazu Matki Bożej Gościeszyńskiej w darze otrzymał Papież Jan Paweł II.
31 maja 2000 roku arcybiskup metropolita Gnieźnieński
wyniósł kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Gościeszynie do rangi Regionalnego
Sanktuarium Matki Bożej Gościeszyńskiej.
O kulcie Matki Bożej Gościeszyńskiej świadczą liczne nadal składane wota znajdujące się wokół obrazu. Od niepamiętnych czasów parafianie i pielgrzymi wypraszali łaski
u Boga z wstawiennictwem Maryi z Gościeszyna. Cudowne znaczenie wizerunku przekazywane jest z pokolenia na
pokolenie i trwa w rodzinnej tradycji parafian do chwili
obecnej.
Matka Boża Gościeszyńska jest patronką parafii.
Odpusty przypadają w święta:
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (31 maja)
i Narodzenia Najświętszej Marii Panny (8 września).

Modlitwa do Matki Bożej
Gościeszyńskiej:
Najukochańsza!
W tym cudownym Wizerunku Matko Gościeszyńska
przychodzimy do Ciebie z ufnością, klęcząc pokornie
u Twoich stóp.
Błagamy Ciebie byś wyjednała u Syna Twego odpuszczenia
grzechów naszych.
W tym miejscu wybranym przez Ciebie zdziałałaś tyle cudów,
strapionym łzy otarłaś, zbolałe serca otoczyłaś pociechą sama
cierpiąc przez długie lata.
Powróciłaś do nas. Nie opuściłaś nas w naszej niedoli
Najlepsza i pełna Miłosierdzia Matko Gościeszyńska!
Napełnij nas mocą Ducha Świętego, spraw byśmy coraz
głębiej żyli Tobą. Dodaj nam siły i wytrwałości, mocy i łaski,
abyśmy naszą modlitwą, pracą i codziennym życiem byli
coraz bliżej Syna Twego, naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Matko Przenajświętsza miej zawsze nas i wszystkich
pielgrzymów w Swojej opiece.
Módl się za nami, Którzy się do Ciebie uciekamy!
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pocieszać każdego z nich, pokazując swoją obecnością, że nie są sami w sytuacji, która
przynosi tylko zniszczenie i śmierć” – czytamy w komunikacie Dykasterii ds. Posługi
Miłosierdzia.
Podróży kard. Krajewskiego towarzyszyła również konkretna pomoc, świadczona przez
W POLSCE I NA ŚWIECIE
diecezjalne oddziały Caritas. Bus, którym jałmużnik papieski udał się do Ukrainy, to dar Ojca
Świętego
dla jednej z diecezji graniczącej z Rosją. Będzie służył do rozwożenia pomocy.
NA ŚWIECIE

Z życia Kościoła

W POLSCE I NA ŚWIECIE
W POLSCE I NA ŚWIECIE

Papież zachęca Polaków do poznawania żywotów świętych

NA
Oto ŚWIECIE
słowa Ojca Świętego, wypowiedziane podczas audiencji ogólnej (07.09.br.):

„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W dzisiejszej katechezie wspomniałem o św.
Ignacym Loyoli i o tym, jak lektura żywotów świętych doprowadziła go do nawrócenia i
nauczyłazachęca
duchowego
rozeznawania.
Dlatego zachęcam
i was, abyście poznawali
Papież
Polaków
do poznawania
żywotówrównież
świętych
żywoty
świętych
waszego narodu
i w ten sposób
mogli rozpoznać,
jak Pan (07.09.br.):
Bóg prowadził
Oto
słowa
Ojca Świętego,
wypowiedziane
podczas
audiencji ogólnej
was w przeszłości
i czego oczekuje
od was
dzisiaj.W
Z serca
wszystkim
błogosławię”.
„Pozdrawiam
serdecznie
wszystkich
Polaków.
dzisiejszej
katechezie
wspomniałem o św.

NA ŚWIECIE

cezjalne oddziały Caritas. Bus, którym jałmużnik
papieski udał się do Ukrainy, to dar Ojca Świętego dla jednej z diecezji graniczącej z Rosją. Będzie
służył do rozwożenia pomocy.

Ignacym Loyoli i o tym, jak lektura żywotów świętych doprowadziła go do nawrócenia i
nauczyła duchowego rozeznawania. Dlatego zachęcam również i was, abyście poznawali
żywoty świętych waszego narodu i w ten sposób mogli rozpoznać, jak Pan Bóg prowadził
was w przeszłości i czego oczekuje od was dzisiaj. Z serca wszystkim błogosławię”.
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tronalnych w Sanktuarium na Świętym Krzyżu
pokalanemu Sercu Maryi z 1946 r., której do(11.09.br.).
konał Episkopat Polski pod przewodnictwem
A w dalszej części zaznaczył: „Dzisiaj więc w waPrymasa Augusta Hlonda.
szej obecności i z waszym udziałem – w trakcie
Akt ten nawiązywał do ofiarowania
odpustu na święto Podwyższenia Krzyża Święświata Niepokalanemu Sercu Matego – staramy się dalej rozważać trzy związane
ryi, dokonanego przez Piusa XII
z tym miejscem i z nami sprawy: najpierw odnalew 1942 r., którego inspiracją były
zienie drzewa Krzyża, następnie znaczenie Krzyobjawienia fatimskie. W akcie śluża Zbawiciela, a w końcu sens naszych własnych
bowania było zobowiązanie dochokrzyży i cierpień”.
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się z myślami samobójczymi, po próbach samobójczych oraz dotkniętych samobójczą śmiercią
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bliskich jest zadaniem dla nas wszystkich. Erygoprzyjmuje postać Krzyża
wanie przez abp Grzegorza Rysia tego duszpasterstwa staje się odważną odpowiedzią na potrzeby
„Każdy, kto traktuje Krzyż Jezusa nie tylko jako
obecnych czasów. Przede wszystkim wpisuje się
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wyzwania współczesności i w nie tracące na aktuludzkiego grzechu i Bożej miłości. Grzech
alności przesłanie, jakim jest troska o człowieka.
człowieka prowadzi do tego, że Boża miłość
Szczegóły dotyczące projektu duszpasterstwa i
do człowieka przyjmuje postać Krzyża” – postrefy wsparcia oraz kontakty pomocowe dostępwiedział abp Stanisław Gądecki, metropolita
ne są na stronie internetowej: papagenoteam.com
poznański, w homilii podczas uroczystości paNarodowy Marsz dla Życia i Rodziny już wkrótce
Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny odbędzie się 18 września br. w Warszawie.
Będzie to już siedemnasta edycja tego Marszu. Wydarzenie rozpocznie się na Placu
Zamkowym, punktualnie o godz. 11:00. Zanim uczestnicy wyruszą ulicami Starego Miasta w
radosnym i kolorowym pochodzie, będą mogli wysłuchać koncertu Arki Noego.
Organizatorzy podkreślają, że udział w Marszu jest publicznym aktem świadectwa o
najważniejszych wartościach: wartości ludzkiego życia od poczęcia, wartości małżeństwa i
rodziny. Marsze organizowane w całej Polsce mają zawsze pozytywny i radosny charakter. Są
pełne atrakcji dla najmłodszych i stają się miejscem budowania wspólnoty wartości.
Honorowy patronat nad tegorocznym Narodowym Marszem dla Życia i Rodziny objęła
Konferencja Episkopatu Polski. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Życia i Rodziny.
Wszystkie osoby i organizacje zainteresowane współtworzeniem ogólnopolskiego
Narodowego Marszu dla Życia i Rodziny proszone są o kontakt z organizatorami pod
adresem: biuro@czir.org lub telefonicznie: 22 629 11 76. Szczegóły na: marsz.org.
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Ogłoszenia
duszpasterskie

Hasło roku duszpasterskiego

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

18.09.2022r.
Zapisy dzieci naszej parafii do I Komunii Św.
w niedzielę 18 września po Mszy św. o godz.
11:00. Prosimy rodziców, aby to uczynili.
Dzisiaj 18 września święto św. Stanisława Kostki
– imieniny ks. Arcybiskupa Metropolity. Msza św.
w intencji Solenizanta w poniedziałek 19 września
o godz. 10:00 w Katedrze.
Dzisiaj zbiórka ofiar do skarbon na KUL, WT
UAM i szkoły katolickie.

KAPLICA

CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu
pw. Miłosierdzia Bożego

W najbliższy czwartek o godz. 5:30 wyruszy parafialna pielgrzymka śladami św. Jana Pawła II /
Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Zakopane, Kraków/. Zbiórka uczestników na parkingu
przed kościołem. Powrót w niedzielę 25 września
ok. godz. 21:00
W tym tygodniu biuro parafialne nieczynne
w czwartek i piątek. W pozostałe dni czynne według ustalonych godzin.
Adoracja
w dni powszednie
od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę
od godz. 13:30 – 17:45
TYGODNIK PARAFII NA OGRODACH W POZNANIU
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