
                        Ogłoszenia duszpasterskie 
 

II niedziela zwykła -  17 stycznia 2016 roku. 
 

1. Msze św. według ustalonego planu a biuro parafialne czynne będzie we wtorek, 

czwartek i sobotę przedpołudniem.  

 

2. Dzisiaj w biurze parafialnym zbieramy ofiary od członków Towarzystwa Przyjaciół 

naszego Seminarium Duchownego na potrzeby tej uczelni. 

 

3. W poniedziałek o g. 19,00 Msza św. w intencji ruchu szensztackiego.  

 

4. W tym tygodniu powołał Pan Bóg do siebie śp. Marię Kowalczyk, członkinię 9 Róży 

Żywego Różańca. Jej pogrzeb odbędzie się w środę 20 stycznia o g. 8,50 na cmentarzu 

junikowskim. W jej intencji w środę w naszym kościele o g. 13,00 Różaniec o g. 13,30 

Msza św. pogrzebowa.   

 

5. W środę o g. 18,00 Godzinki, o 18,30 Nowenna a 19,00 Msza św. do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w  intencji próśb i podziękowań.  

 

6. W przyszła niedzielę składka zbierana na wszystkich Mszach św. przeznaczona jest 

 na cele materialne naszej parafii.    

 

7. W tym tygodniu z kolędą przyjdziemy na ul. Płomienną i Ognik, rozpoczynamy 

godzina 15:30:    
 

 Poniedziałek 18.I.16 r. ul. Płomienna nr 11 abc, 13 a    

 

 Wtorek 19. I. 16 r.  ul. Płomienna nr 13 bc i 15 abc 

 

 Środa 20. I. 16 r.  ul. Ognik  nr 2 i 4 

 

 Czwartek 21. I. 16 r.  ul. Ognik  nr 6, 8, 10, 12, 14, 16    

 

 Piątek 22. I. 16 r.  ul. Ognik nr 9 abc, 11 abc i 13 abc 

 

 Sobota 23. I. 16 r.  ul. Ognik  15 abc, 24 i 26 

 

 Poniedziałek 25.I.16 r. ul. Ognik  28, 30, 32, 34, 36 i 38 

 

8. Z okazji przypadającego w tym miesiącu Dnia Babci i Dnia Dziadka w piątek  

22 stycznia będziemy modlić się w ich intencji w Katedrze podczas Mszy św.  

o g. 18,00. Po Mszy św. zapraszamy na wspólne śpiewanie kolęd. Do modlitwy  

i kolędowania zapraszamy Babcie i Dziadków, ich wnuków, a także wszystkich, 

pragnących okazać naszym Seniorom swoją miłość, wdzięczność i szacunek. 

 

9. Jak co roku, w dniach od 18 do 25 stycznia, wraz z chrześcijanami na całym świecie, 

będziemy modlić się o jedność chrześcijan. Hasłem tegorocznego Tygodnia 

Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan są słowa: ”Wezwani, by ogłaszać 

wielkie dzieła Pana”. Niechaj intencja jedności stanie się przedmiotem intensywnej 

modlitwy zarówno osobistej, jak i w czasie nabożeństw parafialnych. Zachęcamy  

do licznego udziału w centralnych nabożeństwach, które odbywać się będą  

w świątyniach różnych wyznań miasta Poznania. Szczegółowy plan spotkań  

i nabożeństw ekumenicznych umieszczono na plakacie w gablocie ogłoszeń. 

 

10. W najnowszym numerze „Przewodnika Katolickiego” m. in. artykuły – Kiedy kultura 

staje się grzechem – czyli o tym, gdzie leżą granice wolności artystycznej? Katolicy 

policzeni – podsumowanie badań dotyczących praktyk religijnych polskich katolików 

oraz Seks przestępcy do rejestru – o urzędowym pomyśle stworzenia spisu przestępców 

seksualnych.   

 

11. W przyszłą niedzielę 24 stycznia obchodzimy wspomnienie św. Franciszka Walezego, 

który czczony jest jako patron dziennikarzy. Bardzo prosimy, szczególnie w tym dniu, 

o modlitwę za pracowników środków społecznego przekazu, o głębokie poczucie 

odpowiedzialności za to, co podejmują. Spojrzenie na znaczenie a jednocześnie  

na problemy świata mediów pokazuje jak bardzo potrzebny jest rozwój katolickich 

środków społecznego przekazu. Wyrazem naszej troski o to będą ofiary złożone  

do puszek w przyszłą niedzielę, tj. 24 stycznia przeznaczone na funkcjonowanie  

i rozwój Radia Emaus, katolickiej rozgłośni naszej Archidiecezji.  

 

12.  Jak co roku udajemy się z wizytą kolędową do wszystkich, którzy otworzą drzwi,  

z pozdrowieniem „Pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom”. Niech  

to będzie Pokój przyniesiony przez Chrystusa w Dniu Jego Narodzin. Niech ten pokój 

zstąpi na naszą trudną codzienność. Niech nam pomaga odnajdywać drogę do Boga  

i naszych bliźnich.    

 

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu: 

 

+ Maria Kowalczyk  -  ul. Bułgarska  l. 84 

+ Krystyna Sobieraj – ul. Ognik  l. 84 

+ Dariusz  Mytko  -  ul. Bułgarska  l. 54 


