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Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
www.milosierdzie.poznan.pl

Msze św.:
godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.15 (z udziałem dzieci), 12.30, 15.30, 18.30 i
20.00 ( akademicka).
1. Dzisiaj uroczystość Chrystusa Króla.
Uroczyste zawierzenie Jezusowi Królowi Świata nastąpi na zakończenie Mszy św.
o godz. 12.30. Za tydzień pierwsza niedziela Adwentu.
2. W czwartek spotkanie z rodzicami dzieci przygotowującymi się do I Komunii św.
o godz. 19.00 w sali Jana Pawła II.
3. Spotkanie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej w piątek 27 listopada br. o godz.
19.30.
4. Od przyszłej niedzieli będzie można nabywać świąteczne opłatki.
5. W sobotę 28 listopada br. społeczność Zespołu Szkół Zakonu Pijarów im. św.
Józefa Kalasancjusza w Poznaniu obchodzi uroczystość jubileuszu 10 – lecia.
Uroczysta Msza św., której przewodniczyć będzie ks. abp Stanisław Gądecki,
zostanie odprawiona w naszym sanktuarium o godz. 12.00
6. Wzorem lat ubiegłych w 1. niedzielę Adwentu pojawi się
w świątyni drzewko szczęścia, na którym zawisną serduszka potrzebujących
rodzin. Kto zechce takie serduszko zabrać, zobowiązany
będzie przygotować paczkę świąteczną dla konkretnej rodziny. Od przyszłej
niedzieli młodzież w zakrystii będzie zbierała nowe zabawki i artykuły
higieniczne dla domu dziecka.
7. Informujemy, że tegoroczne Msze św. roratnie odprawiane będą każdego dnia
rano o godz. 6.00 (akademickie) i o godz. 18.30 ( z udziałem dzieci). Więcej
informacji w przyszłą niedzielę.
8. Krąg biblijny w środę po wieczornej Mszy św.
9. Zapraszamy do kaplicy Adoracji. Od poniedziałku wystawienie Najświętszego
Sakramentu i całodzienna adoracja z uczczeniem relikwii krwi św. Jana Pawła
II. Trwają jeszcze prace renowacyjne obrazu MB Częstochowskiej.
10. Szukamy noclegów dla młodzieży, która przybędzie na ŚDM w 2016 r. Osoby,
które zechcą przyjąć na dwie noce do swoich domów młodych ludzi, prosimy o
kontakt w zakrystii.
11. Caritas organizuje Wigilię dla bezdomnych. Potrzebne będą placki. Osoby, które
zechcą podarować ciasto, zapraszamy po Mszach św. do zakrystii.
12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
WIADOMOŚCI DIECEZJALNE

W piątek, dnia 27 listopada 2015 r. przypada pierwsza rocznica śmierci dr Wandy Błeńskiej, lekarki,
która przez 43 lata posługiwała chorym na trąd w Ugandzie.
Zapraszamy w tym dniu do poznańskiej parafii pw. Dobrego Pasterza przy
ul. Nowina. O godz. 16:30 w sali parafialnej odbędzie się projekcja filmu pt. Ikona życia misyjnego.
Na projekcji będzie obecna reżyser filmu Wanda Różycka-Zborowska, która opowie o powstawaniu
filmu. O godz. 18.00 Msza św. za zmarłą Misjonarkę pod przewodnictwem księdza Tomasza Atłasa,
Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Po Eucharystii różaniec w intencji misji przy grobie
zmarłej.

