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Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
www.milosierdzie.poznan.pl

Msze św.:
godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.15 (z udziałem dzieci), 12.30, 15.30, 18.30 i 20.00 ( akademicka).
Przeżywamy dziś uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ma ona nam przypominać przede wszystkim o
tym, że dla człowieka wierzącego królować znaczy służyć, a to pociąga za sobą gotowość bycia do dyspozycji
drugiego człowieka. Dzisiejsza niedziela jest zarazem ostatnią niedzielą roku liturgicznego. Za tydzień
rozpoczniemy Adwent – czas przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Niech ten ostatni tydzień roku
liturgicznego pobudzi nas do refleksji nam naszym podejściem do wiary w codziennym życiu.
1. Od przyszłej niedzieli będzie można nabyć świece wigilijnej pomocy oraz świąteczne opłatki.
2. Spotkanie przed bierzmowaniem:
kl. I gimnazjalne – poniedziałek 17.00
kl. II i III gimnazjalne we wtorek 17.00
3. Wzorem lat ubiegłych w 1. niedzielę Adwentu pojawi się w świątyni drzewko szczęścia, na którym
zawisną serduszka potrzebujących rodzin. Kto zechce takie serduszko zabrać, zobowiązany
będzie przygotować paczkę świąteczną dla konkretnej rodziny.
4. Informujemy, że tegoroczne Msze św. roratnie odprawiane będą każdego dnia rano o godz.
6.00 (akademickie) i o godz. 18.30 ( z udziałem dzieci). Więcej informacji w przyszłą niedzielę.
5. Krąg biblijny w środę po wieczornej Mszy św.
6. Zapraszamy na ciekawy wykład pt. „Twoja sprawność w twoich rękach”. Wszyscy, którym
dokuczają bóle kręgosłupa, kolan, bioder czy barków dowiedzą się jak żyć bez bólu. Wykład
zaprezentuje w sobotę 29 listopada w godz. 16.00 – 18.00 w salce parafialnej szkoleniowiec
warsztatów rehabilitacyjnych dla Caritasu Archidiecezji Poznańskiej. Wykład jest bezpłatny.
Szczegóły w gablocie.
7. Spotkanie z rodzicami dzieci które przygotowują się do I Komunii św.w środę 26.11.br w Sali Jana
Pawła II o godz.19.30.
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. „Przewodnik Katolicki”, „Gość Niedzielny” z kalendarzem.
9. W kruchcie kościoła do nabycia kartki świąteczne wykonane przez dzieci ze szkoły „Zawsze Razem”.
10. Do wieczności odeszli:
śp. Stanisław Mikulski, mieszkał w bloku 41 i 6 ( 75 lat) Msza św. i pogrzeb na Górczynie we
wtorek o godz. 10.30
śp. Halina Przywózka z bloku nr 22 (69 lat). Msza św. pogrzebowa w środę o godz. 12.30, pogrzeb
na Junikowie o godz. 14.30 - Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

