OGŁOSZENIA PARAFIALNE
2. niedziela po Bożym Narodzeniu
3.01.2016 r.
Msze św.:
w niedzielę – godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 15.30, 18.30 i
20.00 (akademicka)
w tygodniu – godz. 8.00 i 18.30
1. W środę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św.
o godz.7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 15.30, 18.30 i 20.00. Podczas
Eucharystii święcenie kadzidła i kredy. Taca zbierana w tym dniu
przeznaczona jest na Krajowy Fundusz Misyjny.
W środę zapraszamy na koncert kolęd, który rozpocznie się o godz.
16.20
Wykonawcami będą: chór gimnazjum w Borowie „Polihymnia”,
chór „Dolorosa”, chór „Harfa” z Czempinia oraz chór „Maria
Victoria”. Serdecznie zapraszamy.
2. Program kolędy wywieszony jest w gablocie oraz wyłożony na kartkach
przy obrazie Miłosierdzia Bożego.
3. W niedzielę 10 stycznia o godz. 16.30 wszystkich parafian serdecznie
zapraszamy do kościoła na jasełka w wykonaniu dzieci naszej parafii, w
reżyserii ks. Krzysztofa.
4. Przy wyjściu z kościoła za dobrowolną ofiarą można nabyć kadzidło,
przygotowane przez młodzież naszej parafii. Dochód z tej akcji przeznaczony
jest na letnie wakacje dzieci i młodzieży.
5. W okresie kolędy biuro parafialne czynne będzie we wtorek od godz.
16.00 – 17.00 oraz od 19.30 – 20.00 i w sobotę od godz. 9.00 – 10.00.
6. W okresie kolędy z uwagi na zabezpieczenie świątyni o godz. 16.00
zakończy się adoracja Najświętszego Sakramentu i kościół będzie
zamknięty do wieczornej Mszy św. Prosimy o wyrozumiałość.
7. Przypominamy, że czwartek 7 stycznia br. jest dniem modlitwy Różańca
Nieustającego.
8. Miło nam poinformować, iż zespół redakcyjny naszego parafialnego
pisma „Droga Miłości” otrzymał wyróżnienie w konkursie im. Romy
Brzezińskiej „Znak Dobra”. Konkurs ten łączy dziennikarstwo z
działalnością obywatelską; odbywa się pod patronatem arcybiskupa
Stanisława Gądeckiego, „Głosu Wielkopolskiego”, Radia Emaus i Radia
Merkury. W najbliższy piątek tj. 8 stycznia o godzinie 18.00 w siedzibie
Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych podczas uroczystej gali
zostanie wręczone to wyróżnienie.
Redakcji serdecznie gratulujemy!
9. Do wieczności odszedł
śp. Bronisław Skrzypczak z bloku nr 22 (76 lat). Msza św. pogrzebowa
we wtorek 5 stycznia br. o godz. 11.00, pogrzeb na cmentarzu w
Koziegłowach o godz.13.00
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

