DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 6 grudnia 2015 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Papież Franciszek zainauguruje
nadzwyczajny Jubileusz Roku Miłosierdzia, otwierając Drzwi Święte w Bazylice
św. Piotra.
W Katedrze Poznańskiej Rok Jubileuszowy zostanie zainaugurowany w przyszłą
niedzielę o godz. 16.00. Drzwi Święte Jubileuszu Miłosierdzia otworzy i modlitwie
przewodniczyć będzie Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław
Gądecki. Przed rozesłaniem Pasterz archidiecezji wręczy dokumenty
ustanawiające kościoły jubileuszowe. Zapraszamy na tę uroczystość wszystkich
wiernych, a szczególnie wspólnoty kościołów jubileuszowych.
Z radością informujemy, że nasze sanktuarium otrzymało przywilej
Jubileuszowej Bramy Miłosierdzia. Otwarcie Roku Miłosierdzia i Drzwi
Świętych w naszym kościele nastąpi w 24. rocznicę konsekracji kościoła tj. 19
grudnia 2015 r. Uroczystości przewodniczyć będzie ks. bp Grzegorz Balcerek. O
szczegółach powiadomimy w przyszłą niedzielę.
1. Msze św. wotywne o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. Msze roratnie, odprawiane są od
poniedziałku do piątku o godz. 6.00 ( akademickie) i o godz. 18.30 (dla dzieci). Codziennie
odprawiana jest też Msza św. o godz. 8.00
2. We wtorek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o godz.

6.00, 8.00, 18.30. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP od godz. 12.00 do
13.00 będziemy przeżywać „Godzinę Łaski dla całego świata”; zachęcamy w tym
czasie do wspólnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem
3. Dzisiaj po Mszy św. można złożyć ofiarę na Fundusz Pomocy Kościołowi na
Wschodzie, natomiast składka w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia zostanie
przeznaczona na pomoc biednym kościołom w Polsce.
4. Poniedziałek 7 grudnia br. jest dniem Nieustającego Różańca w naszej parafii.
5 W kruchcie kościoła można nabyć Świece Wigilijnej Pomocy Dzieciom , czekoladowe
mikołaje na stół wigilijny oraz bałwanki. Dochód z tej akcji będzie przeznaczony na wakacyjny
wyjazd ministrantów i zespołu dziecięcego.
6. Opłatki wigilijne do nabycia po Mszach św., przy biurze parafialnym.
7. Spotkanie z dziećmi przed I Komunią św. :
sobota, grupa I – godz. 10.30, grupa II – godz. 11.30
WIADOMOŚCI DIECEZJALNE

Caritas kolejny raz organizuje spotkanie wigilijne dla potrzebujących i samotnych. W wydarzeniu
tym uczestniczyć będzie ok. 1700 osób.
Zwracam się z uprzejmą prośbą, aby włączyć się w zorganizowanie wigilii poprzez upieczenie
dowolnego ciasta (bez kremu).
Caritas Archidiecezji Poznańskiej serdecznie zaprasza na spotkanie adwentowe chorych,
niepełnosprawnych oraz wolontariuszy posługujących chorym w niedzielę 20.12.2015r. w kościele
Matki Boskiej Bolesnej przy ul. Głogowskiej w Poznaniu. O godz. 13.30 odprawiona zostanie
Msza Święta pod przewodnictwem ks. bp. Grzegorza Balcerka, po jej zakończeniu spotkanie przy
wspólnym stole w Domu Katechetycznym.
W zbliżającym się Nadzwyczajnym Roku Jubileuszowym, Roku Miłosierdzia, Caritas

Archidiecezji Poznańskiej organizuje Archidiecezjalną Pielgrzymkę Chorych, Starszych,
Niepełnosprawnych i ich Opiekunów do Lourdes w dniach 1 - 8.05.2016r. Szczegóły na
plakacie w gablocie.

