DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

15 stycznia 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Na naszych oczach wiele rodzin
przeżywa ból rozłąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu lepszej pracy i zarobków. Na naszych
oczach trwa też dramat tysięcy rodzin opuszczających swoje domy z powodu wojen, biedy i prześladowań.
Caritas Polska zainicjowała program „ Rodzina Rodzinie”, który polega na objęciu wsparciem rodzin
poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii, przez rodziny, wspólnoty, środowiska czy firmy
w Polsce . „ Adopcja” jednej rodziny, to zapewnienie jej średniego miesięcznego utrzymania, które
wynosi 620 zł. W najbliższym czasie zechcemy jako wspólnota parafialna wesprzeć konkretną rodzinę lub
rodziny deklarując przekazywanie określonej kwoty przez kilka miesięcy. Kto zechce zobaczyć, jak
funkcjonuje ten program, może wejść na stronę www.rodzinarodzinie.caritas.pl.
2. Z powodu wyjazdów wakacyjnych planowane spotkania w piątek i w sobotę 27 i 28 stycznia br. z
rodzicami i dziećmi komunijnymi zostają odwołane.
3. W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan. Uczyńmy wszystko, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa: abyśmy byli jedno!
4. W sobotę, 21 stycznia przypada Dzień Babci, a w niedzielę, 22 stycznia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o nich
i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana.
Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.
5. Za tydzień w niedzielę zbiórka do puszek na Radio Emaus.
6. W tym tygodniu kolęda w blokach od nr 12 do 16.
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 każdego
dnia o godz. 16.15, w niedziele o godz.15.30.
7. Woda święcona wystawiona jest przy chrzcielnicy.
8. W okresie kolędy biuro parafialne czynne będzie tylko we wtorki i soboty; w poniedziałki biuro
nieczynne. Intencje mszalne można zgłaszać w zakrystii po Mszach św.
9. W niedzielę 22 stycznia na Mszy św. o godz. 15:30 zagra i zaśpiewa Zespół Jordan, a po Mszy św.
serdecznie zapraszamy na koncert jasełkowy w wykonaniu Zespołu Chludowianie .
10. W piątek Msza św. w intencji zmarłych podawanych w „wymieniankach”
11. Do wieczności odeszli:
śp. Bogdana Matuszewska z bloku nr 12 ( 82 lata). Msza św. w poniedziałek o godz. 11.00, pogrzeb na
Miłostowie o godz. 13.30
śp. Antonina Gała z bloku nr 30 ( 69 lat). Msza św. we wtorek o godz. 11.00, pogrzeb w Naramowicach o
godz. 12.00
śp. Ryszard Brandt z bloku nr 8 ( 79 lat); pogrzeb na Junikowie we wtorek o godz. 8.45
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…
Ogłoszenia akademickie
1) Dziś na Mszy Świętej o godz. 20:00 będziemy wspólnie oddawać część Narodzonemu Jezusowi - zachęcamy
wszystkich do przyniesienia swoich ulubionych instrumentów. Po Mszy Świętej zapraszamy na koncert kolęd
w wykonaniu Żeńskiego Chóru Kameralnego Hibike, działającego przy zakładzie Japonistyki UAM w
Poznaniu. Koncert będzie trwał 30 minut.
2) W poniedziałek o godz. 20:00 spotkanie studentów.
3) We wtorek o godz. 19:15 próba zespołu DA Miłosierdzie
4) W środę o godz. 20:00 spotkanie DA 25+
5) Studentów, którzy pragną przyjąć kolędę, proszę o kontakt z ks. Arkadiuszem po Mszy św. o godz. 20:00.
6) Organizujemy wyjazd na ferie zimowe do Kotliny Kłodzkiej w terminie 23-26 luty. Koszt 240 PLN. Zapisy i
szczegółowe informacje po Mszy św. o godz. 20:00.

