ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
1 stycznia 2017 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Niech każdy dzień nowego 2017 roku stanie się czasem łaski i błogosławieństwa.

Niech Boży pokój gości nieustannie w naszych sercach.
Niech miłość, jedność i zgoda panują w naszych domach, rodzinach i w całej Ojczyźnie.
2. Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi obchodzona jest jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój.
Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. Nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji.
Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź można uzyskać
odpust zupełny.
3. Trwa kolęda na os. Jana III Sobieskiego. W tym roku pragniemy nawiedzać mieszkańców bloków od
nr 1 do 18 oraz parafian z ul. Obornickiej. Plan kolędy umieszczony jest w gablocie, na stronie
internetowej oraz wyłożony przy obrazie Miłosierdzia Bożego, który prosimy wywiesić w wejściach do
odwiedzanych bloków.
Kolęda rozpoczyna się o godz. 16.15, w niedzielę o 15.30
4 W tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św.
Chorych odwiedzimy w pierwszy piątek lutego.
5. W piątek, 6 stycznia przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem
Trzech Króli. Msze Święte o godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 15.30, 18.30 i 20.00
Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na
drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i
Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2017, co tłumaczymy również jako prośbę,
aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat. Takie oznakowanie drzwi naszych
domów ma rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, którzy od nas tego świadectwa oczekują. W
piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W kruchcie kościoła można otrzymać
kredę, kadzidło i węgielek. Składane ofiary przeznaczone są na letni wypoczynek dzieci naszej parafii.
6. W uroczystość Objawienia Pańskiego rokrocznie obchodzimy Misyjny Dzień Dzieci, dlatego do puszek
tego dnia będą zbierane ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny.
7. Chór „Maria Victoria” zaprasza na koncert kolęd, który odbędzie się 6 stycznia br. (Święto Trzech
Króli) po Mszy św. o godz. 15.30
8. W niedzielę 8 stycznia br. o godz. 16.30, zapraszamy na jasełka w wykonaniu dzieci naszej parafii.
9. W okresie kolędy biuro parafialne czynne będzie tylko we wtorki i soboty, w poniedziałki biuro
nieczynne. Intencje mszalne można zgłaszać po Mszach św. w zakrystii.
10. Przypominamy, że zbliża się nasz parafialny 7. dzień miesiąca (sobota) całodobowej modlitwy
Nieustającego Różańca w intencji Ojczyzny.
Zapraszamy wszystkich do włączenia się w ten łańcuch modlitwy różańcowej.
Spotkanie opłatkowe Wspólnoty Różańcowej w sobotę 7 stycznia 2017r. o godz. 12.30 w sali Jana P. II.
11. W zakrystii do nabycia ostatnie bilety na koncert „BETLEJEM W POZNANIU”, który odbędzie się w
Arenie 6 stycznia br. o godz. 18.00 .
12. Do wieczności odszedł śp. Jan Dziadek z bloku nr 17 ( 75 lat). Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

