
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

II niedziela zwykła -  15 stycznia 2017 roku. 
 

1. Msze św.  według ustalonego planu a biuro parafialne czynne będzie tylko 

przedpołudniem we wtorek, czwartek i sobotę i w środę popołudniu. 

 

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

naszego Seminarium Duchownego na potrzeby tej uczelni. 

 

3. Dzisiaj o g. 17,00 Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Mieszanego Poznańskiej 

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza pod 

dyrekcją Andrzeja Kamprowskiego. Serdecznie zapraszamy.   

 

4. W środę o g. 19,00 Msza św. w intencji ruch szensztackiego. 

 

5.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.  

 

6. W czwartek o g. 18,00 adoracja Najśw. Sakramentu. 

 

7. W piątek we Mszy św. o g. 19,00 uczestniczą małżeństwa z oazy domowego K-ła.    

 

8.W przyszłą niedzielę – 4 miesiąca stycznia – o g.8,00 Msza św. w intencji ofiarodawców  

    a składka zbierana na wszystkich szach św. przeznaczona jest na cele materialne parafii. 

 

9. W tym tygodniu z kolędą przyjdziemy na ul. Bułgarską, Jesienną i Swoboda : 

 

 Poniedziałek 16.I.17 r. ul. Bułgarska  140 do 148 i 150 abc 

 

 Wtorek 17. I. 17 r.  ul. Bułgarska 152 abc, 154 abc i Jesienna 2-12, 11, 13 

 

 Środa 18. I. 17 r.  ul. Jesienna 15, 17, 19, 21, 23 i 25 

 

 Czwartek 19. I. 17 r.  ul.  Jesienna 27, 29, 31, 33, 35, 36 

 

 Piątek 20. I. 17 r.  ul. Jesienna 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 i 28 

 

 Sobota 21. I. 17 r.  ul. Jesienna 30, 32, 34 i 36 

 

 Poniedziałek 23.I.17 r. ul.  Swoboda 68, 66, 64, 62, 60, 58, 56 i 54    

 

10. W sobotę obchodzimy Dzień Babci, a w niedzielę Dzień Dziadka. Jakże wiele 

zawdzięczamy im w naszym życiu. Te dni są więc okazją, abyśmy im za wszystko się 

odwdzięczyli szczególnie pamięcią w modlitwie. Pamiętajmy nie tylko o tych, którzy są 

jeszcze z nami, ale także o tych, którzy już odeszli do wieczności. Z tej okazji zapraszamy 

wszystkie Babcie i Dziadków do Katedry w piątek 20 stycznia na g. 18,00 na Mszę św. i 

wspólne kolędowanie. 

 



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

będziemy modlić się o Jedność Chrześcijan. Hasło tegorocznego tygodnia: 

”POJEDNANIE. Miłość Chrystusa przynagla nas”. 

Niechaj intencja jedności stanie się przedmiotem intensywnej modlitwy zarówno 

osobistej, jak i w czasie nabożeństw parafialnych. Zachęcamy do licznego udziału 

w centralnych ekumenicznych nabożeństwach, które odbywać się będą w świątyniach 

Kościołów różnych wyznań miasta Poznania.  

 

12. Zachęcamy do nabywania kolejnego numeru Przewodnika Katolickiego z ciekawymi 

artykułami, między innymi: Szansa mniejszych wspólnot – co wynika z najnowszego 

raportu o religijności Polaków? Aktorka „od kuchni” – rozmowa z Anną Seniuk i 

fragment jej książki „Nietypowa baba jestem”, wychować świętego – jaki wpływ na 

Maksymiliana Kolbego miał jego ojciec Juliusz?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


