OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV niedziela Adwentu - 21 grudnia 2014 r.

1. Przeżywamy dziś czwartą, ostatnią niedzielę Adwentu. Mimo że od świąt dzielą nas tylko dwa dni,
starajmy się je przeżyć ciągle jeszcze w klimacie oczekiwania, by z tym większą radością w sercu
przywitać przychodzącego Chrystusa..
2. W poniedziałek po wieczornej Mszy św., będzie wydawana żywność podopiecznym Caritas.
3. Opłatki świąteczne można nabyć w wejściu do domu parafialnego.
4. Msze św. w święta Bożego Narodzenia:
Wigilia - 24 grudnia br.
*godz. 8.00
* godz. 22.00 – Msza św. wigilijna
* godz. 24.00 – uroczysta pasterka
I święto – 25 grudnia br. godz. 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 15.00 i 20.00
( nie ma Mszy św. o godz. 7.30 i 18.30 .)
II święto - 26 grudnia br. godz.7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 15.30 oraz 20.00
(nie ma Mszy św. o godz. 18.30 ) .
5 W drugie święto przypada uroczystość św. Szczepana, pierwszego męczennika. Taca zbierana w tym
dniu przeznaczona jest na KUL i WT UAM w Poznaniu. W drugi dzień świąt ( piątek) nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.
6. Światło betlejemskie, które zostanie uroczyście wniesione do kościoła dzisiaj podczas Mszy św. o
godz. 20.00, będzie można odpalić od świecy umieszczonej przy obrazie Miłosierdzia dzisiaj po Mszy
św. o godz. 20.00 i w wigilię Bożego Narodzenia od godz. 8.00 – 15.30. W wigilię kaplica
Wieczystej Adoracji będzie otwarta do godziny 13.00. Od godz. 15.30 kościół będzie zamknięty.
7. Kolęda rozpocznie się w poniedziałek 29 grudnia br. Plan podamy w święta, będzie wywieszony w
gablocie i umieszczony na stronie internetowej naszej parafii.
8. W punkcie informacji można nabyć prasę katolicką. Dzisiaj kolejny nowy numer gazety parafialnej
„ Droga Miłości”. W kruchcie kościoła Świece Wigilijnej Pomocy Dzieciom, sianko na stół wigilijny
oraz bombki jubileuszowe, które mogą być pięknym upominkiem świątecznym. Umieszczono na nich
wizerunek naszego sanktuarium oraz wezwanie Ojca Świętego „ Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Dochód z
tej akcji przeznaczony jest na organizację wakacji ministrantów i dziecięcego zespołu muzycznego.

9. Raz jeszcze dziękujemy za ofiarowane produkty żywnościowe oraz paczki dla potrzebujących
rodzin. Za okazane serce i życzliwość, za wszelką pomoc i ogromną ofiarność - niech dobry Bóg
wynagrodzi stokrotnie. Osobne podziękowanie składamy za pomoc w
przygotowaniu kościoła do świąt, za budowę stajenki betlejemskiej, sprzątanie kościoła. Za wszelkie
dobro, jakiego doświadczamy, bardzo dziękujemy.
10. Jak już informowaliśmy, nasza mała parafianka, 11-letnia Zosia ciężko zachorowała, ma złośliwy nowotwór.
Leczona jest w szpitalu w Warszawie, co wiąże się z dużymi kosztami (dojazdy na leczenie, kontrole, pobyt w
stolicy ).Rodzice bardzo proszą o modlitwę w intencji córki oraz o pomoc materialną. Dzisiaj po Mszach św.
Caritas parafialna zbiera ofiary na pomoc Zosi. Okażmy życzliwość i otwórzmy nasze serca. Niech Pan Bóg
wynagrodzi każdemu stokrotnie.
10. Z okazji jubileuszu 30- lecia parafii do nabycia kronika parafialna na płycie CD. Na niej 30 lat historii z
ważnymi zdjęciami.

11. Do wieczności odszedł śp. Wojciech Rutkowski z bloku nr 10 (62 lat). Msza św. pogrzebowa i pogrzeb
w środę o godz. 9.00 na cmentarzu przy ul. Bluszczowej.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

