OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV niedziela Adwentu - 20 grudnia 2015 r.

1. Nasze sanktuarium otrzymało przywilej Jubileuszowej Bramy Miłosierdzia.
Otwarcie Roku Miłosierdzia i Drzwi Świętych w naszym kościele nastąpiło w
sobotę 19 grudnia 2015 r. podczas wieczornej Mszy św., której przewodniczył
ks. bp Grzegorz Balcerek.
Warunki zyskania odpustu, jaki możemy otrzymać przez cały rok przechodząc
przez „Drzwi Święte” naszego kościoła, podane są w gablocie.
1. Msze roratnie, odprawiane są w poniedziałek i wtorek o godz. 6.00 ( akademickie) i
o godz. 18.30 (dla dzieci). Codziennie odprawiana jest też Msza św. o godz. 8.00
3. Opłatki świąteczne można nabyć w wejściu do domu parafialnego.
4. Msze św. w święta Bożego Narodzenia:
Wigilia - 24 grudnia br.
*godz. 8.00
* godz. 22.00 – Msza św. wigilijna
* godz. 24.00 – uroczysta pasterka
I święto – 25 grudnia br. godz. 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 15.30 i 20.00
( nie ma Mszy św. o godz. 7.30 i 18.30 .)
II święto - 26 grudnia br. godz.7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 15.30, 18.30, 20.00
III święto – niedziela 7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 15.30, 18.30, 20.00
5 W drugie święto przypada uroczystość św. Szczepana, pierwszego męczennika. Taca
zbierana w tym dniu przeznaczona jest na KUL i WT UAM w Poznaniu. W pierwszy
dzień świąt ( piątek) nie obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.
6. Światło betlejemskie, które zostanie uroczyście wniesione do kościoła dzisiaj
podczas Mszy św. o godz. 20.00, będzie można odpalić od świecy umieszczonej przy
obrazie Miłosierdzia dzisiaj po Mszy św. o godz. 20.00 i w wigilię Bożego
Narodzenia od godz. 8.00 – 15.00. W wigilię od godz. 15.30 kościół będzie
zamknięty.
7. W tym roku kolęda tylko na ul. Mateckiego ; rozpocznie się we wtorek 29 grudnia br.
Plan podamy w święta, będzie wywieszony w gablocie i umieszczony na stronie
internetowej naszej parafii.
8. W punkcie informacji można nabyć prasę katolicką. Dzisiaj kolejny nowy numer
gazety parafialnej „ Droga Miłości”. W kruchcie kościoła Świece Wigilijnej
Pomocy Dzieciom, sianko na stół wigilijny oraz bałwanki, które mogą być
pięknym upominkiem świątecznym. Dochód z tych akcji przeznaczony jest na
„Caritas”, organizację wakacji ministrantów i dziecięcego zespołu muzycznego.
9. Raz jeszcze dziękujemy za ofiarowane produkty żywnościowe oraz paczki
dla potrzebujących rodzin. Za okazane serce i życzliwość, za wszelką pomoc i
ogromną ofiarność - niech dobry Bóg wynagrodzi stokrotnie.
10. Do wieczności odeszli:
śp. Jan Zandecki z bloku nr 3 ( 80 lat)
śp. Dominik Grześkowiak z bloku nr 21 ( 3 latka); Msza św. pogrzebowa w
poniedziałek o godz. 12.00, pogrzeb na Miłostowie o godz. 14.15
śp. Jan Wesoły z bloku nr 8 ( 85 lat); Msza św. pogrzebowa we wtorek o godz. 11.00,
pogrzeb na cmentarzu Junikowo o godz. 13.50

