OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Boże Narodzenie 2016 r.

Radujmy się i weselmy, bo „Słowo- Bóg- stało się Ciałem i zamieszkało między nami”.
Niech smutek i zatroskanie od nas odstąpią, a nasze serca niech będą pełne nadziei.
Dzielmy się radością i miłością ze wszystkimi, bo każdy potrzebuje naszej miłości.
Z najlepszymi życzeniami z okazji świąt Bożego Narodzenia - duszpasterze .

Msze św. w drugie 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 ) .
1. Dzisiaj przypada uroczystość św. Szczepana, pierwszego męczennika. Zbierana taca przeznaczona jest
na KUL i WT UAM w Poznaniu. Dzisiaj nie obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.
2. Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu kościoła do świąt Bożego Narodzenia:
za sprzątanie świątyni
strojenie świąteczne kościoła
za prace związane z budowaniem żłóbków
za strojenie choinek i ich oświetlenie
za przygotowanie liturgii i udział w pasterce
(ministrantom, lektorom, zespołowi młodzieżowemu, harcerzom, p.organiście, kościelnym,
szafarzom Komunii św.)
za pomoc w przygotowaniu paczek dla potrzebujących
za składane dary serca na pomoc dla biednych
za składane ofiary
za złożone życzenia
oraz wspólną modlitwę
Wszystkim niech dobry Bóg wynagradza i błogosławi.
4.

W sobotę – zakończenie roku kalendarzowego.

Msza św. dziękczynna na zakończenie roku o godz. 17.00
5.

W niedzielę uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi ; 1 stycznia– Światowy Dzień
Pokoju. Msze św. o godz. 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 15.30, 18.30, 20.00

( nie ma Mszy św. o godz. 7.30 ) .
6. Kolęda w naszej parafii rozpocznie się 29 grudnia br. na os. Sobieskiego od bloku nr 1.
Plan kolędy umieszczony jest w gablocie, umieszczony na stronie internetowej oraz wyłożony jest przy
obrazie Miłosierdzia Bożego, który prosimy o wywieszenie w wejściu do bloku w którym
przewidziana jest kolęda.
Kolęda rozpoczynać się będzie o godz. 16.15 w niedzielę o 15.30
7. W zakrystii do nabycia bilety na koncert „BETLEJEM W POZNANIU”, który odbędzie się w Arenie 6
stycznia br. o godz. 18.00 .
8. W zakrystii do nabycia prasa katolicka.

