Wiadomości diecezjalne
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Poznania do uczestnictwa w Procesji Światła, w poniedziałek 8
grudnia 2015 roku o godz.1800 w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Procesja
wyruszy z kościoła św. Małgorzaty na Śródce i przejdzie przez most Biskupa Jordana do Figury Matki Bożej przy
kościele Panny Maryi in Summo na Ostrowie Tumskim.

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 29 listopada 2015 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem:
„Nowe życie w Chrystusie”.
1. Msze św. wotywne o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. Msze roratnie , odprawiane
będą od poniedziałku do piątku o godz. 6.00 ( akademickie) i o godz. 18.30 (dla dzieci).
Codziennie będzie też odprawiana Msza św. o godz. 8.00
2. W przyszłą niedzielę po Mszach św. zbierać będziemy ofiary na Fundusz
Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Msze św. o godz. 6.00, 8.00 i
18.30. Okazja do spowiedzi św. w piątek od godz. 15.30 oraz każdego dnia przed Mszą św.
4. Spotkanie wspólnoty Żywego Różańca w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 7.30.
5. Chorych odwiedzimy w tym miesiącu przed świętami, tj. 18 i 19 grudnia .
6. Od 30.11. do 6.12. br. będzie wystawiony kosz na artykuły spożywcze dla ubogich rodzin w
naszej parafii. Dary będzie można składać w kościele przy obrazie bł. ks. Michała Sopoćki
oraz w zakrystii.
7. Świece Wigilijnej Pomocy Dzieciom do nabycia po Mszach św. przy wejściu do
kościoła oraz we wtorek podczas dyżuru Caritasu.
8. Od dzisiaj w każdą niedzielę po Mszach św. przy biurze parafialnym można nabyć opłatki
świąteczne.

9. W prezbiterium pojawiło się drzewko pomocy świątecznej, na którym zawisły serduszka
potrzebujących rodzin. Kto zechce takie serduszko zabrać, zobowiązany będzie przygotować
konkretnej rodzinie paczkę świąteczną i oddać ją w zakrystii lub na probostwie do 15
grudnia .

10.Spotkanie przygotowujące do bierzmowania dla chłopców z klas drugich gimnazjum odbędzie
się w salce św. Urszuli we wtorek o godzinie 19:15. Dziewczęta będą miały spotkanie za
tydzień, we wtorek.

11.W przyszłą sobotę i niedzielę PZ Caritas będzie rozprowadzał czekoladowe mikołaje.
12. W kruchcie można nabyć także „sianko” wigilijne, a za tydzień do nabycia będą ozdobne
bałwany. Dochód z tej akcji przeznaczony jest na wsparcie wakacyjnego wyjazdu
ministrantów i dzieci z zespołu muzycznego.
13. Dziś o godzinie 22.00 oraz jutro o 13.40 na antenie radia Emaus będzie można usłyszeć
audycję Magazyn prasy katolickiej, w którym osoby z redakcji naszego parafialnego pisma
„Droga Miłości” mówią o jego powstaniu oraz dlaczego warto je czytać. Serdecznie
zapraszamy do wysłuchania.
14. Do wieczności odeszli:
śp. Henryk Dzieniszewski z bloku nr 5 ( 64 lata)
śp. Anna Januszewska z ul. Królewskiej ( 99 lat)
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie….

