OGŁOSZENIA PARAFIALNE
4. Niedziela Zwykła 1.02. 2015.
1. 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, 18.00 i 20.00
Nowenna:
*do Matki Bożej w środę o godz.18.30
*do Miłosierdzia Bożego w piątek po wieczornej Mszy św.
Biuro parafialne czynne będzie:
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
2. W poniedziałek przypada Święto Ofiarowania Pańskiego – Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
Msze św. o godz. 8.00, 10.00 i 18.30. Podczas Eucharystii święcenie gromnic. W tym dniu zbiórka do
puszek na pomoc dla klasztorów klauzurowych.
3. W tym tygodniu przypada 1. piątek miesiąca. Dodatkowa Msza św. dla dzieci odprawiona zostanie
o godz.17.00. Okazja do spowiedzi św. w piątek od godz.16.00 oraz każdego dnia przed Mszą
św. Chorych odwiedzimy w piątek i w sobotę.
4. W sobotę Apel Jasnogórski o godz. 21.00. Różaniec wynagradzający w sobotę po rannej Mszy św.
5. Wspólnota „Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej” zaprasza wszystkich parafian w każdy pierwszy wtorek
m-ca na modlitwę uwielbienia i pogłębienia życia z wiary o godz. 17.30 w kaplicy Wieczystej Adoracji.
6. Spotkanie członków Żywego Różańca dzisiaj po Mszy św. o godz.7.30.
7. Dzisiaj o godz. 16.30 zapraszamy na wspólne kolędowanie.
8. Rozpoczyna się akcja „Twoje Dziecko – Wielka Sprawa! Jego szczęście w Twoich rękach”

Celem tej akcji jest ukazanie rodzicom zagrożeń związanych z nieodpowiednią edukacją seksualną
oraz wsparcie ich w procesie wychowania w tej delikatnej sferze. W Sali Jana Pawła II odbędzie
się prelekcja po Mszy św. o godz. 11.15.
9. XII

Poznańskie Różańcowe Jerycho czyli siedmiodniowa modlitwa wynagradzająco błagalna przed Najświętszym Sakramentem odbędzie się w kościele oo. Franciszkanów na
Wzgórzu Przemysła ul. Franciszkańska 2 w dniach 2 - 9 lutego. Nasza wspólnota parafialna
włączy się do modlitwy w środę 4 lutego w godz. 16.00 – 17.00.

10. Spotkanie dla przygotowujących się do bierzmowania:

Klasa I
Klasa II
Klasa III

- poniedziałek o 17:00 chłopcy, o 17:30 dziewczyny
- wtorek o 17:00
– czwartek o 17:00

11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Przewodnik Katolicki oraz Gość Niedzielny z filmem
o św. Teresie II cz.

