
Ogłoszenia duszpasterskie 
III  niedziela zwykła  –  22 stycznia  2017 r. 

 

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

czwartek i sobotę przedpołudniem od 10 do 12 i w środę od 16 do 18. 

 

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.  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 środę we Mszy św. wieczornej uczestniczą członkowie Akcji Katolickie a po niej 

spotkanie w salce parafialnej. 

 

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

 

6. W sobotę 29 stycznia o g. 16,00 w naszym kościele odbędzie się IV 

Międzynarodowy Koncert kolędowy: „Niebiescy wraz z Przyjaciółmi grają i 

śpiewają kolędy” w wykonaniu: Chór Polizeichor Dresden, Chóru Komendy 

Wojewódzkiej w Poznaniu, Chóru Absolwentów „Marcinka” i Wokalno – 

Instrumentalny  Zespół  Armia św. Jerzego. Szczegóły na afiszach. Serdecznie 

zapraszamy na ten koncert wszystkich, którzy kochają Kolędy. 

       

7. W tym tygodniu  kończymy  kolędą  na ul. Swoboda i Rycerskiej: 
 

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

  

  Wtorek 24. I. 17 r.         - ul. Swoboda nr 52,50,48,46,45,47,49,51,53,57  

  

  Środa 25. I. 17 r.            - ul. Swoboda nr 68a,66a,64a,62a,60a,58a  

  

  Czwartek  26. I. 17 r.     - ul. Swoboda nr 56a,54a,42a,42,40,38  

 

  Piątek 27. I. 17 r.            - ul. Swoboda nr 36,34,32,30,28 

 

  Sobota 28. I. 17 r.           - ul. Swoboda - Domki jednorodzinne,  

 

  Niedziela  29.I.17            - ul. Rycerska nr 12, 14, 16, 18 i 20 

 

  Poniedziałek 30. I. 17 r.– ul. Rycerska nr 22, 24, 26 i 28 



   
 

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 1,70 zł od osoby. Natomiast deklaracje na 

potrzeby materialne parafii można składać jak zawsze przez cały rok. 

 

9. Ze względu na czas rozliczenia podatkowego /do 30 kwietnia br./, w którym podatnicy 

mają możliwość przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku 

publicznego/OPP/. Caritas naszej Archidiecezji zwraca się z serdeczną prośbą do 

wszystkich o przekazywanie 1% na Caritas Poznańską OPP. Tegoroczną zbiórkę 

prowadzimy pod hasłem: „Razem możemy zrobić więcej”. U Panów, którzy 

rozprowadzają Przewodnik Katolicki można zaopatrywać się w specjalne ulotki w tej tak 

ważnej dla Caritas akcji. Bardzo gorąco zachęcamy do włączenia się w to dzieło.    

 

10. Zachęcamy do nabywania kolejnego numeru „Przewodnika Katolickiego” z 

ciekawymi jak zawsze artykułami, m.in. Bez nauczycieli reforma się nie uda – rozmowa 

o likwidacji gimnazjów z prof. Stanisławem Dylakiem, pedagogiem i dydaktykiem 

zajmującym się kształceniem nauczycieli; Brat Albert żyje – reportaż z przytuliska dla 

bezdomnych prowadzonego przez albertynów w Krakowie i Współpraca i przyjaźń. 15 

lat istnienia Poznańskiej Grupy Ekumenicznej.    

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 


