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Parafia Rzymsko KatolickaParafia Rzymsko Katolicka
p.w. Mi osierdzia Bo egop.w. Mi osierdzia Bo ego

ul. Limanowskiego 40ul. Limanowskiego 40
63 – 400 Ostrów Wielkopolski63 – 400 Ostrów Wielkopolski
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Za z o on  ofiar  sk adamy serdeczne „Bóg zap a ”
Ka dy Dar Serca jest dla nas pomoc  w wyko czeniu 

tego pi knego dzie a 
Ofiary mo na przekazywa  na:

Dla Firm mo liwe odliczenia:
Ustawa o podatku dochodowym osób prawnych (z dnia 15 
luty1992 r. Dz. U. z 2000 r. Nr54, poz.54 z pó n. zm.)
 – art. 18.ust. 1pkt.1. – mo na odliczy  10% dochodu.

Dla osób prywatnych mo liwe odliczenia:
Ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych (z dnia 
26 lipca 1991 r. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 a pó n. 
zm.) – art. 26 ust. 1 pkt. 9 – mo na odliczy  6% dochodu.

  Ks. Kustosz Andrzej Szudra

Zapraszamy do naszego Sanktuarium
Msze w. w Sanktuarium Mi osierdzia Bo ego odprawiane s : 

W niedziel  i wi ta: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.30, 18.30. 
W lipcu i w sierpniu nie ma Mszy w. wieczornej 

o godz. 18.30, Msza w. jest o godz. 20.00. 
W dni powszednie 
7.30, 15.30  i 18.30. 
W styczniu, lipcu

i sierpniu od poniedzia ku 
do czwartku nie ma 
Mszy w. wieczornej 

W Adwencie Msza wi ta 
wieczorna o godz. 17.00.

Inne  nabo e stwa:
Koronka do Mi osierdzia Bo ego codziennie o godz. 15.00

Nowenna do M.B. Nieustaj cej Pomocy 
i nabo e stwo do w. Józefa w ka d  rod  po Mszy w. 

wieczornej (w styczniu, lipcu i sierpniu w czno ci z 
Koronk  do Mi osierdzia Bo ego o godz. 15.00. 

Adoracja Naj wi tszego Sakramentu w ka dy czwartek 
i III pi tek po Mszy w. o godz. 15.30.
(z wyj tkiem stycznia, lipca i sierpnia)

W ka d  I sobot  miesi ca od godz. 8.00. 
Kr g biblijny w I i III poniedzia ek 

(z wyj tkiem lipca i sierpnia)
Apel Jasnogórski – 16 dnia  ka dego miesi ca o godz. 21.00. 

Ró aniec za Ojczyzn  i Kap anów w tygodniu 
o godz. 7.00. i 14.30. w niedziel  i wi ta – 7.00, 8.30. i 10.00

Ró aniec  Fatimski – 13 dnia ka dego miesi ca o godz. 18.00.
(w lipcu i sierpniu - w ród tygodnia o godz. 14.30. 

Ró aniec za zmar ych z wymienianek rocznych 
ostatni pi tek miesi ca o godz. 17.45.

Narzeczonych przyjmujemy
we wtorki od godz. 15.00 do 18.00.

Biuro Parafialne czynne:
w poniedzia ek , rod  i pi tek od 9.00 do 11.00.

we wtorek i czwartek od 15.00 do 18.00.

Do nabycia album Cegie ka Do nabycia album Cegie ka 
pt. „B ogos awiony Duszpasterz”pt. „B ogos awiony Duszpasterz”

wykonany przez p. Grzegorza Ga zk  wykonany przez p. Grzegorza Ga zk  
fotografa papieskiego.fotografa papieskiego.
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w Ostrowie Wielkopolskimw Ostrowie Wielkopolskim
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XII Piesza Wielkopolska Pielgrzymka XII Piesza Wielkopolska Pielgrzymka 
„Od Mi osierdzia do Mi osierdzia” „Od Mi osierdzia do Mi osierdzia” 

16 – 21 lipca 2014 r.16 – 21 lipca 2014 r.
Z Matk  Bo  Mi osierdzia Z Matk  Bo  Mi osierdzia 
Ojcem duchownym b dzie Ojcem duchownym b dzie 

dobrze nam znany dobrze nam znany 
Ks. Bogumi  Kempa.Ks. Bogumi  Kempa.

wi ta nakazane w Ko ciele Katolickim w 2014 r.

Data Nazwa wi ta / wydarzenia
1 stycznia 
 ( roda) wi tej Bo ej Rodzicielki

6 stycznia 
 (poniedzia ek) Trzech Króli (Objawienie Pa skie)

20 kwietnia 
 (niedziela) Wielkanoc

1 czerwca 
 (niedziela) Wniebowst pienie

19 czerwca 
 (czwartek) Bo e Cia o

15 sierpnia 
 (pi tek)

Wniebowzi cie Naj wi tszej Maryi 
Panny

1 listopada 
 (sobota) Wszystkich wi tych

25 grudnia 
 (czwartek) Bo e Narodzenie (pierwszy dzie )

Pozosta e wa ne wi ta w Ko ciele Katolickim w 2014 r.

Data Nazwa wi ta / wydarzenia
2 lutego 

 (niedziela)
Ofiarowanie Pa skie (Matki Boskiej 
Gromnicznej)

19 marca 
 ( roda) Uroczysto  w. Józefa

21 kwietnia 
 (poniedzia ek) Poniedzia ek Wielkanocny

9 czerwca 
 (poniedzia ek)

Naj wi tszej Maryi Panny, Matki 
Ko cio a

29 czerwca 
 (niedziela) Uroczysto  w. Piotra i Paw a

8 grudnia 
 (poniedzia ek)

Uroczysto  Niepokalanego Pocz cia 
Naj wi tszej Maryi Panny

26 grudnia 
 (pi tek) Bo e Narodzenie (drugi dzie )

Program Duszpasterski na 2013/2014 r.

Program  na  lata  2013-2014 jest  pierwsz  cz ci  
czteroletniego  programu  duszpasterskiego  (2013-
2017), któremu towarzyszy has o „Przez Chrystusa,  
z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiar  i chrzest do 
wiadectwa”.

Tematem programu na najbli szy rok liturgiczny s  
z kolei s owa „Wierz  w Syna Bo ego”. 
Jego realizacja rozpocznie si  w  pierwsz  niedziel  
Adwentu,  1  grudnia  br. W ród  priorytetów 
programu s :  S owo Bo e, czyli propagowanie Biblii 
jako S owa Bo ego, ukazywanie jej wa no ci w yciu 
chrze cija skim  oraz  pog bianie  duchowo ci 
biblijnej;  Ewangelizacja,  czyli  „podj cie 
ró norodnych  dzia a  preewangelizacyjnych 
i przeprowadzenie rekolekcji  kerygmatycznych, oraz 
wsparcie wiernych,  by mogli  znale  swoje miejsce 
we wspólnotach”; wreszcie katecheza doros ych przed 
chrztem dziecka.
W  ramach  pierwszego  priorytetu  program 
duszpasterski  ma  zach ca  do  ró nych  dzia a  
popularyzuj cych znajomo  Biblii, pog biaj cych 
duchowo  biblijn  oraz  do  tworzenia  parafialnych 
kr gów biblijnych, które s  cz sto prawdziw  "szko  
wzrostu" wiadomo ci to samo ci chrze cija skiej.
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