PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 30 listopada 2014 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on
pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
1. Msze św. wotywne o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. Msze roratnie , odprawiane
będą od poniedziałku do piątku o godz. 6.00 ( akademickie) i o godz. 18.30 (dla dzieci).
Codziennie będzie też Msza św. o godz. 8.00
2. W przyszłą niedzielę po Mszach św. zbierać będziemy ofiary na Fundusz
Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Msze św. o godz. 6.00, 8.00 i
18.30. Okazja do spowiedzi św. w piątek od godz. 15.30 oraz każdego dnia przed
Mszą św. Spowiedź adwentowa w naszej parafii będzie w piątek 19 grudnia.
4. Spotkanie wspólnoty Żywego Różańca w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 7.30.
5. Chorych w tym miesiącu odwiedzimy przed świętami, tj. 19 i 20 grudnia .
6. Od przyszłej niedzieli zbiórka żywności dla ubogich rodzin w naszej parafii. Dary będzie
można składać w kościele przy obrazie bł. ks. Michała Sopoćki oraz w zakrystii.
7. Świece Wigilijnej Pomocy Dzieciom do nabycia po Mszach św. przy wejściu do
kościoła oraz we wtorek podczas dyżuru Caritasu.
8. Od dzisiaj w każdą niedzielę po Mszach św., przy biurze parafialnym można nabyć opłatki
świąteczne.
9. W prezbiterium pojawiło się drzewko pomocy świątecznej, na którym zawisły serduszka
potrzebujących rodzin. Kto zechce takie serduszko zabrać, zobowiązany będzie przygotować
konkretnej rodzinie paczkę świąteczną i oddać ją w zakrystii lub na probostwie do 16
grudnia.
10. W punkcie informacji do nabycia prasa katolicka.
11. W sobotę 06.12. po Mszy św. o godz. 18:30 wyświetlony zostanie krótki film o

Pomniku.
Po filmie przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika, prof.
Stanisław Mikołajczak opowie o burzliwych losach Pomnika, zamierzeniach
odbudowy
oraz
odpowie
na
pytania
osób
zainteresowanych.
W przyszłą niedzielę 07.12. br. przedstawiciele Społecznego Komitetu Odbudowy
Pomnika Wdzięczności w Poznaniu będą przed kościołem rozprowadzać cegiełki,
miniaturki figury Chrystusa, poświęcone przez Ojca Świętego Franciszka. Cena
figurki minimum 10 zł – jako dar serca – na odbudowę Pomnika.
12. W kruchcie kościoła do nabycia kartki świąteczne wykonane przez dzieci ze szkoły
„Zawsze Razem”.
Do wieczności odszedł śp. Ryszard Wylegała z bloku nr 14 ( 73lata). Pogrzeb na Junikowie w
poniedziałek o godz. 10.10, Msza św. za zmarłego o godz. 8.00
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie….
Wiadomości diecezjalne
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Poznania do uczestnictwa w Procesji Światła,
którą poprowadzi Metropolita Poznański Arcybiskup Stanisław Gądecki w poniedziałek 8 grudnia
2014 roku o godz.1800 w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Procesja
wyruszy z kościoła św. Małgorzaty na Śródce i przejdzie przez most Biskupa Jordana do Figury Matki
Bożej przy kościele Panny Maryi in Summo na Ostrowie Tumskim.
Przejdziemy z modlitwą różańcową i śpiewem, z zapalonymi lampami (lampiony, znicze),
rozważając tajemnice światła, aby podziękować Bogu za łaskę wiary, która na tej ziemi rozświetla
drogi naszego życia od ponad tysiąca lat.
Po procesji, około godziny 1900, będzie w katedrze Msza św.
Według danych NFZ, w ciągu ostatnich siedmiu lat legalnie zabito w poznańskich szpitalach 869
dzieci nienarodzonych. Nasz kraj i nasz region nie są wolne od zbrodni aborcji. Wszystkich, którzy nie
godzą się na ten stan rzeczy i pragną stanąć w obronie dzieci poczętych, poznańska komórka Fundacji
Pro - Prawo do Życia zaprasza na bezpłatne warsztaty - kurs dla obrońców życia, który odbędzie się w
Poznaniu, w sobotę 13 grudnia. Zgłoszenia nadsyłać można na adres email kurs@stopaborcji.pl oraz
poprzez stronę www.stopaborcji.pl (zakładka "dołącz do nas"). Więcej informacji na plakacie
wywieszonym na naszej tablicy ogłoszeń.

