DRUGA NIEDZIELA ADWENTU

7 grudnia 2014 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.

Msze św. wotywne o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. Msze roratnie, odprawiane
są od poniedziałku do piątku o godz. 6.00 ( akademickie) i o godz. 18.30 (dla dzieci).
Codziennie odprawiana jest też Msza św. o godz. 8.00

2. Dzisiaj przed kościołem można składać ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi
na Wschodzie.
3. Dzisiejsza niedziela jest dniem Nieustającego Różańca w naszej parafii.
4. W poniedziałek uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 6.00, 8.00 i
18.30. Zbierana tym dniu taca przeznaczona jest na biedne kościoły w Polsce. GODZINA
ŁASKI w poniedziałek 8 grudnia br. o godz. 12.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
5. Od dzisiaj można ofiarować żywność i słodycze dla ubogich rodzin z naszej parafii. Dary
prosimy składać przy ołtarzu św. Józefa oraz w zakrystii, a we wtorek podczas dyżuru Caritas.
6.
Świece Wigilijnej Pomocy Dzieciom oraz kartki świąteczne wykonane przez uczniów
szkoły „Zawsze Razem” do nabycia po Mszach św. przy wejściu do kościoła.
Za tydzień pojawi się sianko na stół wigilijny oraz bombki jubileuszowe, które zostały
przygotowane przez młodzież naszej parafii. Dochód z tej akcji będzie przeznaczony na
wakacyjny wyjazd ministrantów i zespołu dziecięcego.
7.

Opłatki wigilijne do nabycia po Mszach św., przy biurze parafialnym.

8. W prezbiterium na drzewku pomocy świątecznej są jeszcze serduszka potrzebujących rodzin.
Kto zabrał takie serduszko, proszony jest o przygotowanie dla konkretnej rodziny paczki
świątecznej i oddanie jej w zakrystii lub na probostwie do 15 grudnia br.
9.

W środę krąg biblijny po wieczornej Mszy św.

10. Dzisiaj - w sobotę - po Mszy św. o godz. 18:30 wyświetlony zostanie krótki film o Pomniku
Chrystusa Króla.
Po filmie przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika, prof. Stanisław
Mikołajczak opowie o burzliwych losach Pomnika, zamierzeniach odbudowy oraz odpowie na
pytania osób zainteresowanych.
Po Mszach św. 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.
WIADOMOŚCI DIECEZJALNE

W niedzielę 14 grudnia o godz. 17:00 odbędzie się w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu
prezentacja Verba Sacra, poświęcona Księdze Barucha. Czyta jeden z najpopularniejszych
polskich lektorów – Maciej Gudowski. Oprawa muzyczna – Izabella TarasiukAndrzejewska/śpiew/, Jan Romanowski/skrzypce/, Krzysztof Leśniewicz/organy/. W programie
utwory Bacha i pieśni hebrajskie. Wstęp wolny.
Archidiecezjalne pielgrzymki:
z okazji 98 rocznicy Objawień Fatimskich do Sanktuarium w Fatimie, w dniach od 21 do 29 lipca
2015 roku.
do Sanktuariów Maryjnych w Hiszpanii i Francji, w dniach od 3 do 10 października 2015 roku
informacje w gablocie.

