OGŁOSZENIA PARAFIALNE
3. niedziela zwykła 25.01.2015r.
1. Wczoraj zakończyliśmy kolędę w naszej parafii. Raz jeszcze
pragniemy
wszystkim, którzy nas przyjęli, serdecznie podziękować za wspólną
modlitwę, składane ofiary i chwilę rozmowy. Niech zaniesione
błogosławieństwo przynosi dobre owoce w naszych domach i
rodzinach. Sprawozdanie i refleksja pokolędowa będą przedstawione
w jedną z niedziel lutego.
2. Msze św. w najbliższym tygodniu:
każdego dnia o godz. 8.00 i 18.30
w niedzielę o godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 15.30, 18.30 i 20.00
(akademicka).
Nowenna:
*do Matki Bożej w środę o godz.18.30
*do Miłosierdzia Bożego w piątek po wieczornej Mszy św.
Biuro parafialne czynne:
w poniedziałek: godz. 19.30 – 20.30
we wtorek: godz. 16.00 – 17.00 i 19.30 – 20.00
w sobotę od godz. 9.00 – 10.00

3. We wtorek wydawana będzie żywność podopiecznym Caritas.
4. Spotkanie dla młodzieży klas III przygotowującej się do sakramentu
bierzmowania w czwartek 29.01. br. o godz. 17.00
Udzielenie sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbędzie 23
kwietnia br. o godz. 18.00.
5. Dzisiaj zbiórka do puszek na diecezjalne radio Emaus.
7. Spotkanie członków Żywego Różańca w niedzielę po Mszy św. o godz.
7.30.
8. Od lutego spotkania biblijne w każdą drugą i czwartą środę miesiąca.
9. Katecheza przedmałżeńska rozpoczyna się w poniedziałek 26
stycznia o godz. 19.30 w audytorium św. Jana Pawła II.
10. Za tydzień o godz. 16.30 zapraszamy na wspólne kolędowanie kończące
okres Bożego Narodzenia.

11. Papież Franciszek wsparł budowę windy w szkole „Zawsze Razem” w
Poznaniu przekazując 20 tys. złotych, 30 tys. zł przekazała archidiecezja
poznańska.
Pieniądze zostały przekazane przez jałmużnika papieskiego abp. Konrada
Krajewskiego. Pośrednikiem w przekazaniu tego daru była nasza parafia.
11. Do wieczności odeszli:
śp. Stefan Ptak z bloku nr 2 (73 lata) – Msza św. pogrzebowa w
środę 28.01.br. w kościele przy ul Wojciechowskiego o godz. 11.00
śp. Wacław Wojtach z ul. Chocimskiej (78 lata) – Msza św.
pogrzebowa w piątek 30.01. br. o godz.9.00, pogrzeb na Junikowie o godz.
13.10
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

