OGŁOSZENIA PARAFIALNE
5. NIEDZIELA ZWYKŁA 8.02.2015 r.

1. Msze św. w 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.
2. W środę 11 lutego przypada Światowy Dzień Chorego. Msze św. w naszym kościele z
udzieleniem sakramentu chorych będą odprawione w marcu, w czasie parafialnych
rekolekcji, jak również podczas dni odpustowych.
3. W środę „Krąg Biblijny” po wieczornej Mszy św.
4. Można nabyć czekoladę, która jest cegiełką pomocy w realizacji budowy windy w szkole
„Zawsze Razem”. Cena czekolady 5 zł. Każda złotówka jest ważna i każda pomoc
wyjątkowa.
5 Do wieczności odeszli:
śp. Wacław Wojtach z ul. Królewskiej (76 lat)
śp. Anna Śliwińska z bloku nr 7 (66 lat)
śp. Helena Andrzejczyk z bloku nr 25 (79 lat)
śp. Henryk Stręk z bloku nr 22 ( 68 lat)
śp. Marek Lipkowski z bloku nr 13 (69 lat)
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…
Wiadomości diecezjalne
Msza św. jubileuszowa w 250. rocznicę ustanowienia kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, zostanie
doprawiona w Katedrze Poznańskiej, pod przewodnictwem Księdza Biskupa Zdzisława Fortuniaka, w piątek
dnia 6 lutego 2015 roku, o godzinie 18:00. Wszystkich czcicieli Serca Pana Jezusa serdecznie zapraszamy.
W ramach Roku Życia Konsekrowanego – 8 lutego 2015 – w liturgiczne wspomnienie św. Józefiny Bakhita,
obchodzony będzie w Kościele Powszechnym dzień modlitw, refleksji i działania przeciw handlowi ludźmi.
Kościół Katolicki, w tym liczne zgromadzenia zakonne na całym świecie, aktywnie angażują się, na wielu
płaszczyznach, aby przeciwdziałać temu procederowi. Działania edukacyjne, dyplomatyczne oraz pomoc
materialna są jednak niewystarczające i dlatego zwracamy się do wszystkich wiernych Kościoła w Polsce:
osób świeckich, duchowieństwa, osób konsekrowanych, dla których los uprowadzanych braci i sióstr nie jest
obcy, z gorącą prośbą o wspólną modlitwę w niedzielę 8 lutego, podczas każdej Mszy Świętej oraz o
podejmowanie innych, prywatnych inicjatyw modlitewnych.
Niech nie zabraknie nikogo we wspólnym zanoszeniu próśb, aby martwe sumienia osób zajmujących się
handlem ludźmi, dotknięte światłem Bożego Miłosierdzia dostrzegły w drugim człowieku nie niewolnika, ale
siostrę i brata.
W nawiązaniu do zakończonego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan serdecznie zapraszamy
na nieszpory prawosławne ku czci Patronów Europy, świętych Cyryla i Metodego. Nieszpory celebrować będzie
Ksiądz Mitrat, Paweł Minajew, proboszcz Parafii Prawosławnej w Poznaniu, a homilię wygłosi Ksiądz Prałat Jan
Stanisławski
Zapraszamy w czwartek, 13 lutego o godz. 19:00 do kościoła pw. św. Wojciecha, Wzgórze Świętego Wojciecha,
Poznań.

