DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 4 grudnia 2016 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Msze św. wotywne o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. Msze roratnie, odprawiane są od poniedziałku do
piątku o godz. 6.00 ( akademickie) i o godz. 18.30 (dla dzieci). Codziennie odprawiana jest też Msza św. o
godz. 8.00

2. W czwartek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 6.00, 8.00 i
18.30. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP od godz. 12.00 do 13.00 będziemy przeżywać
„Godzinę Łaski dla całego świata”; zachęcamy do wspólnej modlitwy w tej godzinie przed
Najświętszym Sakramentem. Czwartek to 7. dzień miesiąca, dzień całodobowej modlitwy
Nieustającego Różańca w intencji Ojczyzny. Zapraszamy wszystkich do włączenia się w ten łańcuch
modlitwy różańcowej.
3. Dzisiaj po Mszy św. można złożyć ofiarę na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie, natomiast
składka w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia zostanie przeznaczona na pomoc biednym
kościołom w Polsce.
4. W kruchcie kościoła są do nabycia Świece Wigilijnej Pomocy Dzieciom oraz czekoladowe mikołaje na stół
wigilijny. Można otrzymać „tytkę” miłosierdzia na produkty żywnościowe dla potrzebujących. Swoje dary
należy składać przy obrazie św. Józefa.
Za tydzień będą do nabycia kartki świąteczne wykonane przez uczniów szkoły „Zawsze Razem”.
5. Opłatki wigilijne do nabycia przy biurze parafialnym, po Mszach św.
6.

Spotkanie z dziećmi przed I Komunią św. :
Sobota : grupa I – godz. 10.30, grupa II – godz. 11.30
Spotkanie z rodzicami w piątek 9.12.br. o godz. 19.30 w kościele.

7. Do wieczności odszedł śp. Marian Ławniczak z bloku nr 16 (69 lat). Pogrzeb na Miłostowie we
wtorek o godz.12.45, Msza św. w int. Zmarłego w czwartek o godz.18.30.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…
WIADOMOŚCI DIECEZJALNE
Verba Sacra – św. Teresa od Dzieciątka Jezus
W niedzielę 11 grudnia odbędzie się 172. prezentacja Verba Sacra, poświęcona karmelitance bosej, św. Teresie od
Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Usłyszymy fragmenty “Dziejów duszy” w wykonaniu aktorki teatralnej i
filmowej Marii Ciunelis z Teatru Ateneum w Warszawie. Komentarz teologiczny – o. Wojciech Ciak, przeor klasztoru
O.O. Karmelitów Bosych w Poznaniu. Oprawę muzyczną przygotował Zespół Muzyki Sakralnej LUMEN pod
dyrekcją Zbigniewa Małkowicza z udziałem Marzeny Małkowicz /solo/. Zapraszamy w niedzielę 11 grudnia na godz.
17:00 do Bazyliki Archikatedralnej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.
WIADOMOŚCI AKADEMICKIE

1. Studentów zapraszamy na Mszę św. akademicką w niedzielę o godz. 20:00
2. W poniedziałek spotkanie studentów o godz. 20:00.
3. We wtorek próba zespołu DA Miłosierdzie o godz. 19:15.
4. W środę o godz. 20:00 spotkanie z cyklu „Miłość bez Cenzury”. Gościem będzie o. Ksawery Knotz.
Temat: Seks małżeński czyli Boski plan na bliskość ludzi. Zapraszamy.
5. W czwartek spotkanie sympatyków Światowych Dni Młodzieży o godz. 19:30.

