
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

II niedziela po Narodzeniu Pańskim -   3 stycznia 2016 roku. 
 

1. Msze św. w tym tygodniu :  

  a/ oprócz środy według ustalonego planu  

  b/ w środę  – 6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli –  

         o g. 7,00,  8,00,  9,30,  11,00, 12,30,  15,30  i  19,00  

 

2. Biuro parafialne czynne tylko we wtorek, czwartek.    

 

3. Dzisiaj przed kościołem członkowie zespołu charytatywnego zbierają do puszek ofiary 

na dar serca dla ubogich naszych Parafian. 

 

4. W poniedziałek o g. 18,30 Różaniec a o g. 19,00 Msza św. w int.  dla Żywego Różańca. 

 

5. W środę Uroczystość Objawienia Pańskiego zwana w naszej tradycji Świętem 

Trzech Króli. Tego dnia w kościołach święcona jest kreda i kadzidło.   

Kadzidło i kredę, które przyniesiemy w środę  do kościoła można nabywać u ministrantów 

za dobrowolną ofiarę, którą oni przeznaczają na wakacje, już dzisiaj po a w  środę przed 

Mszami św. W Uroczystość Trzech Króli składka zbierana na wszystkich Mszach św. 

przeznaczona jest na Krajowy Fundusz Misyjny. W środę po Mszy św. o g. 11,00 będzie 

wystawiona w naszym kościele Jasełka przygotowana przez dzieci ze Szkoły nr 88. Także 

w środę po raz szósty ulicami poznańskiego Starego Miasta przejdzie Orszak Trzech Króli. 

Szczegółowy program został wywieszony na tablicy ogłoszeń. Zachęcamy do udziału   

 

 6. W środę o g. 18.00 Godzinki, o 18,30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

a o 19,00 Msza św. w int. próśb i podziękowań. Na tej Mszy św. nastąpi zakończenie 

Duchowej Adopcji przez osoby, które ją podjęły 25 marca ub. roku.  

 

7. Zarząd firmy Święty Wojciech Dom Medialny zapraszają na uroczysty koncert kolędowy 

7 stycznia na g, 19,00 do kościoła OO. Franciszkanów przy placu Bernardyńskim  

w wykonaniu chóru Poznańskie Słowiki. Wydarzenie to poprzedzone zostanie uroczystą 

Mszą św. o g. 18,00. Wstęp wolny.        

 

8. W piątek o godz. 18,00 pierwszy w tym roku kalendarzowym Różaniec za zmarłych 

z rocznych wymienianek a o 19,00 Msza św. w ich intencji. Wymienianki roczne 

można jeszcze zamawiać na ten rok w biurze parafialnym. 

 

9. W sobotę w g. od 10 do 12  obowiązkowe spotkanie dla młodzieży klas III 

Gimnazjum.  

 
10. W przyszłą niedzielę o g. 14,00 Msza św. dla dzieci klas II i ich rodziców.  

 

11. W tym tygodniu  kolędą przyjdziemy na ulicę Modrą, Promyk i Bukowską: 

  

 -  poniedziałek   -  4. I. 16 r. –  ul. Modra nr 2, 4, 6, 8, 10, 15 i 17 

 

  -  wtorek            -  5. I. 16. r. – ul. Modra nr 19, 21, 23, 25, 16, 18 i 20 

 

  -  czwartek        -  7. I. 16 r.  – ul. Modra nr 22, 16a, 18,a, 20a, 22a i Promyk 2 4 

 

  -  piątek            -   8. I. 16 r. – ul. Bukowska nr 116, 118a, 118b, 118c i 118d  

 

  -  sobota             -  9. I. 16 r. – ul. Bukowska nr 120 i 122 

 

  - poniedziałek    - 11. I. 16 r. –  ul. Bukowska nr 124 i 130 abc  
 

12. Spotkania opłatkowe w naszej parafii w tym tygodniu:  

   a/ w Środę 6 stycznia o g. 16,30 dla ministrantów i ich rodziców 

   b/ w sobotę 9 stycznia dla Żywego Różańca: 

      - o g. 10,00 Róże 1 do 5 

      - o g. 12,00 Róże 6 do 10  

   c/ w sobotę o g. 12,00 dla zespołu GLORIA DEO  

 

13. W najnowszym numerze „Przewodnika Katolickiego” m. in. Wspomnienie o wielkim 

duszpasterzu śp. Ojcu Janie Górze, Sztuką jest zarobić dużo i wszystko rozdać  

– o pieniądzach i ich wpływie na człowieka – rozmowa z Ks. Jackiem Stryczkiem, twórcą 

„Szlachetnej Paczki” oraz Reformator czy Prorok – poznaj papieża Franciszka.  

 

14. Betlejem i Nazaret w okresie Bożego Narodzenia stają się swoistą szkołą miłości 

małżeńskiej i rodzinnej, szkołą poszanowania godności ludzkiej, szczególnie dziecka, 

szacunku dla ludzkiej pracy; szkołą realizacji życiowego powołania oraz szkołą dawania 

świadectwa wiary w różnych środowiskach i obszarach codziennego życia, Otwórzmy 

zatem na oścież drzwi Chrystusowi – Słowu, które „wszystkim {…}, którzy Je przyjęli, 

dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”.   

 

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu: 

 

+ Helena Dybizbańska  -  ul. Bukowska l. 84 

+ Tarsylia Ratajczak – ul. Ognik l. 73  


