
Ogłoszenia duszpasterskie 
III  niedziela zwykła  –  24 stycznia  2016 r. 

 

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

czwartek i sobotę przedpołudniem od 10 do 12 

 

2. Dzisiaj przed kościołem zbieramy do puszek ofiary na utrzymanie naszego 

diecezjalnego  radia EMAUS.     

 

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

Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań. Po tej Mszy św. odbędą się zapisy 

do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego na dzień 2 lutego w święto Ofiarowania 

Pańskiego, zwane u nas Matki Bożej Gromnicznej a także na 25 marca. Będzie  

to wspólne rozpoczęcie Duchowej Adopcji.  Bardzo gorąco i serdecznie zapraszamy  

do podjęcia tej akcji, patrząc na to co dzisiaj czyni świat i niestety także Polska zabijając 

i niszcząc poczęte życie. 

 

4. W czwartek o g. 8,00 Msza św. w int. Czcicieli Miłosierdzia Bożego.  

 

5. W sobotę 30 stycznia o g. 16,00 w naszym kościele odbędzie się koncert kolęd: 

„Niebiescy wraz z Przyjaciółmi grają i śpiewają kolędy” w wykonaniu Chóru 

Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, Chóru Absolwentów „Marcinka”  

i Kameralnego Zespół Wokalnego Armia św. Jerzego. Serdecznie zapraszamy  

na ten koncert wszystkich, którzy kochają Kolędy. 

  

6.Zachęcamy do nabywania „Przewodnika Katolickiego” z ciekawymi artykułami m. in. 

Fragmenty wywiadu paieża Franciszka z Andreą Torniellim Pt. „Miłosierdzie to imię 

Boga” oraz nieznane dotąd fakty z „uwięzienia” 50 lat temu przez komunistów obrazu 

Matki Bożej Częstochowskiej.  

      

7. W tym tygodniu  kończymy  kolędą  na ul. Ognik i Marcelińskiej: 
 

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

  

 Wtorek 26. I. 16 r.         ul. Marcelińska 87, 89 i 91 abc 

  

 Środa 27. I. 16 r.            ul. Marcelińska 87, 89i 91 d, oraz 70, 72 i 72a   

  

 Czwartek  28. I. 16 r.     ul. Marcelińska 74, 76 i 76a i 85 abcd  

 

 Piątek 29. I. 16 r.            ul. Marcelińska 83 abcd i 81 abcd 

 

 Sobota 30. I. 16 r.           ul. Marcelińska 75 

 

  Poniedziałek 1. II. 16r.  ul. Marcelińska 82 

 

 
 

8. W tym tygodniu kończymy na ten rok czas wizyt duszpasterskich. Dziękujemy tym 

wszystkim, którzy otwierali drzwi swych mieszkań przed kapłanem przychodzącym  

w imię  Boże. Niech umocni ich błogosławieństwo Boga Wszechmogącego ku 

wytrwaniu w dobrym. Niech omija ich domy wszelkie zło i jakakolwiek zła przygoda. 

Bardzo nam przykro, że byli Parafianie, którzy nie chcieli się z nami spotkać.  

W czasie kolędy zostawialiśmy w domach koperty na daninę diecezjalną z deklaracjami 

na cele budowlane parafii. Tych Parafian, którzy nie mieli w tym roku kolędy prosimy  

by zaopatrywali się w te koperty u Panów, którzy sprzedają Przewodnik Katolicki  

od przyszłej niedzieli a także w zakrystii i w biurze parafialnym. Koperty z daniną 

diecezjalną prosimy składać dopiero przez niedziele Wielkiego Postu, jeszcze raz 

informujemy, że danina w tym roku wynosi 1,60 zł od osoby. Natomiast deklaracje na 

potrzeby materialne parafii można składać przez cały rok, ponieważ w tym roku 

zbieramy pieniądze na remont dachu  nad nawą MB i ewentualnie wymianę pieców 

gazowych. 

 

9. W dalszym ciągu prosimy o zgłaszanie się chętnych osób do przyjęcia do swego domu 

młodych ludzi, którzy przyjadą na Światowe Dni Młodzieży do naszej Ojczyzny  

i naszego miasta. Także w zakrystii przyjmujemy zapisy chętnych do otrzymania 

wejściówki na Stadion Miejski na dzień Centralnych uroczystości 1050. rocznicy Chrztu 

Polski w dniu 16 kwietnia br.  

 

 

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu: 

 

+ Eugeniusz Skowroński -  ul. Bukowska,  l. 64 

+ Zofia  Golon  -  ul. Swoboda  l.  65 

+ Grzegorz Łuczak - ul. Płomienna  l. 32 

+ Genowefa Kluczyk  -  ul. Płomienna  l. 84 

+ Marianna Michalak  -  ul. Bukowska  l. 89 

+ Eugenia Sobisiak  -  ul. Modra  . l. 86 


