OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV niedziela Adwentu – 18 grudnia 2016 r.

1. Przeżywamy dziś czwartą, ostatnią niedzielę Adwentu. Starajmy się przeżyć ostatni tydzień w klimacie
oczekiwania, by z tym większą radością w sercu przywitać przychodzącego Chrystusa. Przypominamy,
że Msze święte roratnie odprawiane są od poniedziałku do piątku: o godz. 6:00 (akademickie) i godz.
18:30(dla dzieci). Serdecznie zapraszamy.
3. Opłatki świąteczne można nabyć w wejściu do domu parafialnego.
4. Msze św. w święta Bożego Narodzenia:

Wigilia - 24 grudnia br.

*godz. 8.00
* godz. 22.00 – Msza św. wigilijna
* godz. 24.00 – uroczysta pasterka

I święto – 25 grudnia br.: godz. 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 15.30 i 20.00
( nie ma Mszy św. o godz. 7.30 i 18.30 )
II święto - 26 grudnia br.: godz.7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 15.30 oraz 20.00
(nie ma Mszy św. o godz. 18.30 ) .
5 W drugie święto przypada uroczystość św. Szczepana, pierwszego męczennika. Taca zbierana w tym
dniu przeznaczona jest na KUL i WT UAM w Poznaniu.
6. Światło betlejemskie, które zostanie uroczyście wniesione do kościoła dzisiaj podczas Mszy św. o
godz. 20.00, będzie można odpalić od świecy umieszczonej przy obrazie Miłosierdzia dzisiaj po Mszy
św. o godz. 20.00 i w wigilię Bożego Narodzenia od godz. 8.00 – 15.30. W wigilię nie będzie
wystawienia Najświętszego Sakramentu. Od godz. 15.30 kościół będzie zamknięty.
7. Kolęda rozpocznie się w środę 28 grudnia br. Plan podamy w święta, będzie wywieszony w gablocie i
umieszczony na stronie internetowej naszej parafii.
8. W punkcie informacji można nabyć prasę katolicką. Dzisiaj kolejny nowy numer gazety parafialnej
„Droga Miłości”. W kruchcie kościoła Świece Wigilijnej Pomocy Dzieciom oraz kubki jubileuszowe.
W zakrystii do nabycia bilety na koncert „BETLEJEM W POZNANIU”, który odbędzie się w Arenie 6
stycznia br. o godz. 18.00 . Bilet może być pięknym prezentem pod choinkę.
9. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas pierwszych gimnazjum w poniedziałek 19.12. br

po Mszy św. o 19.30
10. Raz jeszcze dziękujemy za ofiarowane produkty żywnościowe oraz paczki dla potrzebujących
rodzin. Za okazane serce i życzliwość, za wszelką pomoc i ogromną ofiarność - niech dobry Bóg
wynagrodzi stokrotnie.
11. W poniedziałek 19 grudnia przypada 25. rocznica konsekracji naszego kościoła.
12. Do wieczności odeszli:
śp. Wiesława Kaczmarek – Dobak z bloku nr 26 ( 81 lat)
śp. Bogdan Karkoszka z bloku nr10 ( 66 lat)
śp. Andrzej Szubert z bloku nr 12 (62 lata); Msza św. w środę o godz. 11.00, pogrzeb na Junikowie o
godz. 13.10
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…
WIADOMOŚCI DIECEZJALNE

Tradycyjnie składać będziemy Bogu dziękczynienie za Dzieło Duchowej Adopcji w święto Świętych Młodzianków.
Uroczysta Msza św., odprawiona będzie w środę , 28 grudnia 2016 r., o godz. 1800 w kościele pw. Najświętszego
Serca Jezusa i św. Floriana (ul. Kościelna 3). Tradycyjnie od Groty NMP wyruszy procesja różańcowa ze świecami
o godz. 1745 (prosimy zabrać świece).

