
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

 1 niedziela Adwentu -  27 listopada 2016 roku. 

1. Msze św. w tym tygodniu :  

  a/ Msza św. ‘RORATY’ będzie odprawiana :  

- dla dorosłych – codziennie o g. 6,45  

- dla dzieci        - codziennie oprócz soboty o g. 17,00 

- dla młodzieży – w sobotę o g. 6,45 

  b/ pozostałe Msze św. według ustalonego planu podobnie biuro oprócz soboty 

 

2. W środę o g.19,00 Msza św. w int. zespołu charytatywnego i wszystkich wspierających 

ubogich oraz tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. We wtorek po Mszy św. 

wieczornej zebranie dla członków tego zespołu, którzy w przyszłą niedzielę zbierać będą 

przed kościołem do puszek ofiary na dar serca dla ubogich naszych Parafian, obecnie na 

skromny chociaż upominek na święta dla dzieci. Tak, jak zapowiadaliśmy w ubiegłą 

niedzielę zbieramy produkty o trwałej ważności do koszy ustawionych prze św. Antonim 

dzisiaj i w przyszłą niedzielę.  

 

3. Młodzież z klas II gimnazjum przygotowująca się do Bierzmowania ma spotkanie w 

piątek 2.12.2016 po wieczornej mszy św. 

 

 

4. W środę o g. 18.00 Godzinki ku czci Matki Bożej Niepokalanie Poczętej a po nich 

śpiew pieśni adwentowych, o 18,30 Nowenna  do Matki Bożej Nieustającej Pomocy a 

o 19,00 Msza św. intencji próśb i podziękowań.       

 

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca grudnia : 

a/  w czwartek o g. 18,00 prowadzona adoracja Najśw. Sakramentu  

b/ w piątek o g. 8,00 Msza św. w int. rodzin poświęconych Bożemu Sercu i naboż. 

wynagradzające a o 19,00 Msza św. dla młodzieży 

c/ w sobotę po Mszy św. o g. 8,00 naboż. do Niepokalanego Serca Maryi i Różaniec 

d/ w sobotę w g. od 9 do 12 przyjdziemy z comiesięczną Spowiedzią i Komunią św. do    

     naszych chorych i starszych Parafian   

e/  okazja do Spowiedzi  św. dla dzieci i młodzieży: 

- w piątek od g. 15,30 do 17,15 – Szkoła Podstawowa 

            - w piątek od g. 18,30 – Gimnazjum i Młodzież 

                                

6. Od dzisiaj można zaopatrywać się w opłatki wigilijne w holu katechetycznym u 

Panów. którzy sprzedają Przewodnik Katolicki. Natomiast w wejściu do biura 

parafialnego można zakupić wigilijne świece Caritasu w cenie 6 zł małe a 13 zł duże.  

 

7. VERBA SACRA z abp. Stanisławem Gądeckim Pt. Rozważania o Dekalogu z okazji 

1050 rocznicy Chrztu Polski 30 listopada o g. 18,00 – Biblioteka Raczyńskich, Plac 

Wolności 19. Spotkanie poprowadzi ks. prof. Janusz Nawrot.   

 

 



8. W najnowszym „Przewodniku Katolickim” – Czym jest czas oczekiwania na 

Chrystusa. Rozpoczynamy cykl Na Adwent. Bądźmy miłosierni – codzienne życie 

bezdomnych.  

 

   

 

9. Tradycyjnie w II niedzielę Adwentu, tj. 4 grudnia br. zbiera się w całej  Polsce w 

ramach obchodzonego Dnia modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi katolickiemu 

na Wschodzie ofiary przed kościołami do puszek na ten cel. W naszej parafii ofiary te 

zbierać będziemy ze względu na kwestę na dar serca dla naszych Parafian w 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia br.  

 

10. Na tablicy ogłoszeń wywieszono informację o rozpoczęciu projektu skierowanego do 

seniorów PN: Poznańska Akademia Bezpieczeństwa. Zachęcamy do zainteresowania 

się tą ofertą i skorzystania z niej, biorąc pod uwagę wszystkie zagrożenia na jakie są 

narażone osoby starsze i samotne.  

 

11. W Kościele rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. Okres Adwentu, w który 

wkraczamy, ma podwójny charakter; jest najpierw czasem naszego przygotowania do 

radosnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia, podczas których czcimy pierwsze 

przyjście Chrystusa między ludzi: jest jednak przede wszystkim czasem naszego 

oczekiwania na przyjście Chrystusa przy końcu świata. Okres Adwentu niech więc 

będzie dla nas czasem świętego i radosnego oczekiwania na spotkanie z Bogiem w 

wieczności. Najpiękniejszym wzorem naszego przeżywania tak rozumianego 

Adwentu niech będzie dla nas Matka Najświętsza. Częste a może i codzienne 

uczestniczenie we Mszy świętej roratniej pomoże nam we właściwym przeżywaniu 

tego świętego czasu.       

 

 


