
Ogłoszenia duszpasterskie  
2  niedziela Adwentu  -  4 grudnia  2016 roku.  

1. Msze św. w tym tygodniu:  

  a/ w czwartek  8 grudnia Ur. Niepokalanego Poczęcia NMP –  

       o godz. 6,45, 8,00, 9,30, 11,00, 17,00 i 19,00              

  b/ Msza św. ‘RORATY’ –  

- dla dorosłych codziennie o g. 6,45  

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

- dla młodzieży w sobotę o g. 6,45  

  c/ pozostałe Msze św. według ustalonego planu, podobnie czynne bę-dzie biuro parafialne  

      z wyjątkiem czwartku  

 

2. Dzisiaj przed kościołem zbieramy do puszek ofiary na dar serca dla ubogich Parafian, 

obecnie na skromny chociaż upominek dla dzieci na święta. Jeszcze w dzisiejszą niedzielę 

można składać produkty żywnościowe do koszy ustawionych przy św. Antonim.  

 

3. W poniedziałek o g. 19,00 Msza św. w intencji Żywego Różańca. 

 

4, W środę o g. 18,00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i śpiew pieśni 

adwentowych, o 18,30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św. w int. 

próśb i podziękowań.  

 

5. W czwartek w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP składka zbierana na 

wszystkich Mszach św. przeznaczona jest na biedne kościoły w Polsce. Chociaż nie jest to 

już święto nakazane to jednak prawdziwego katolika i chrześcijanina nie powinno 

zabraknąć w tym dniu na Mszy św., by w ten sposób uczcić największy przywilej jaki 

otrzymała od Boga Matka Najświętsza. Przed kościołem zbierać będziemy do puszek ofiary 

na „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”.  Także w czwartek 8 grudnia zapraszamy do 

uczestnictwa w Procesji Światła o g. 18,00. Procesja wyruszy z kościoła św. Małgorzaty na 

Śródce i przejdzie przez most bpa Jordana do Figury Panny Maryi in Summo na Ostrowie 

Tumskim. Przejdziemy z modlitwą różańcową i śpiewem, z zapalonymi lampami 

rozważając tajemnice światła, aby podziękować Bogu za łaskę wiary, która na tej ziemi 

rozświetla drogi naszego życia od ponad tysiąca lat.    

 

6. W czwartek od g. 18,00 adoracja Najświętszego Sakramentu.             

 

7. W piątek o g. 18,00 ostatni w tym roku kalendarzowym Różaniec za zmarłych z 

rocznych wymienianek a g. 19,00 Msza św. w ich intencji. Przy tej okazji 

informujemy, że w dalszym ciągu tylko w biurze parafialnym przyjmujemy 

wymienianki roczne na przyszły rok kalendarzowy. 

 

8. Skupienie i katecheza dla kandydatów do bierzmowania z klas III gimnazjum w 

sobotę w godzinach od 9 do 12 w kościele. Obecność obowiązkowa.  

 



9. W przyszłą niedzielę o g. 14,00 Msza św. dla dzieci z klas III i ich rodziców.  

 

10. W tym tygodniu powołał Pan Bóg do siebie śp. Jerzego Wtorkowskiego, który należał 

do Żywego Różańca. W jego intencji modlić się będziemy na Różańcu we wtorek o g. 

12,15, o 12,45 Msza św. pogrzebowa a o 14,00 pogrzeb ba cmentarzu przy ul. Nowina.  

 

11.W przyszłą niedzielę odbędzie się już 172 VERBA SACRA, poświęcona karmelitance 

bosej św. Teresie od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Usłyszymy fragmenty 

„Dziejów duszy” w wykonaniu aktorki teatralnej i filmowej Marii Ciunelis z Teatru 

Ateneum w Warszawie. Komentarz teologiczny – o. Wojciech Ciak, przeor O.O. 

Karmelitów Bosych w Poznaniu. Prezentacja ta będzie miała miejsce Katedrze o g. 17,00.      

 

12. W holu katechetycznym  można  zaopatrywać się w opłatki wigilijne. Natomiast w 

wejściu do biura parafialnego rozprowadzane są wigilijne świece Caritasu, aby w ten 

sposób wspierać wigilijną akcję pomocy dla ubogich dzieci.  

 

13. Tradycyjnie, przed świętami nasze dzieci obdarowujemy prezentami. Pamiętajmy o 

tych, którym nikt nie podaruje świątecznego upominku. Czy naprawdę tak trudno jest nam 

te dzieci, nawet w najbliższym otoczeniu zauważyć? Otwórzmy nasze serca. Niech uśmiech 

obdarowanego dziecka będzie dla nas największa radością.    

 


