
Ogłoszenia duszpasterskie 
 Niedziela – Chrzest Pański – 8 stycznia 2017 roku. 

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

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

 

2. Wyjątkowo w 2 niedzielę miesiąca członkowie zespołu charytatywnego zbierają do 

puszek ofiary na dar serca dla ubogich Parafian.             

 

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.           

 

4. W czwartek od g. 18,00 adoracja Najśw. Sakramentu.  

 

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

rocznych wymienianek a o g. 19,00 Msza św. w ich intencji. Można oczywiście jeszcze 

w biurze parafialnym zamawiać wymienianki na ten rok.  

 

6. W przyszłą niedzielę w starym biurze parafialnym zbierać będziemy ofiary od członków 

Towarzystwa Przyjaciół naszego Seminarium Duchownego na potrzeby tej uczelni. 

 

7. Spotkania dla młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania  

     

  a/ dla klas II gimnazjum w piątek 13 stycznia o g. 17,00 

  b/ dla klas III gimnazjum w sobotę 14 stycznia o g. 9,00  

 

8. Liturgia Chrztu św. w przyszłą niedzielę na Mszy św. o g. 14,00.  

    Katecheza dla rodziców i chrzestnych w poniedziałek o g. 18,00. 

 

9.  W tym tygodniu powołał Pan Bóg do siebie śp. Marcelego Ofierzyńskiego, który należał 

do Wspólnoty Różańcowej naszej parafii. W jego intencji w środę o g. 11,30 Różaniec, o 

12,00 Msza św. pogrzebowa a o 13, 15 pogrzeb na cmentarzu przy ul. Nowina                              

 

10. W tym tygodniu z kolędą przyjdziemy na ul. Bułgarską,   

 

- poniedziałek – 9. I. 17 r.  -  ul. Bułgarska – 104ab, 102abc  

  

- wtorek            - 10. I. 17 r.  -  ul. Bułgarska – 106 abc, 108 abc, 110 i 112 

  

- środa              - 11. I. 17 r.   -  ul. Bułgarska- 114, 116, 118, 120, 122 i 124 

  

- czwartek        - 12. I. 17 r.   -  ul. Bułgarska – 126 abc 

  

- piątek             - 13. I. 17 r.   -  ul. Bułgarska – 128 abc i 130 abc 

  

- sobota            - 14. I. 17 r.    -  ul. Bułgarska -  132 abc, 134, 136 i 138     

  

- poniedziałek     - 16. I. 17 r. -  ul. Bułgarska – 140, 142, 144, 146, 148 i 150 abc 



   
11. Zachęcamy do nabywania kolejnego numeru Przewodnika Katolickiego, który zawiera 

wiele ciekawych artykułów, między innymi: O tym trzeba mówić głośno – rozmowa z 

wolontariuszką o obozie dla uchodźców; Małe Siostry Uczennice Baranka – zakon dla 

sióstr z zespołem Downa i Jak działa rządowy program za życiem, Męczennik polskiej racji 

stanu o ks. Abpie Antonim Baraniaku  i wiele innych. 

 

12. W przyszłą niedzielę 15 stycznia br. o g. 17,00 w naszym kościele odbędzie się 

piękny koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Mieszanego Poznańskiej Ogólnokształcącej 

Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza oraz solistki Pauliny 

Zarębskiej – sopran i Tomasza Kramera – Organy, a wszystko pod dyrekcją Andrzeja 

Kamprowskiego. Na tablicy ogłoszeń wywieszono stosowne afisze i program koncertu. 

Bardzo serdecznie zapraszamy.   

 

13. W dzisiejszą niedzielę Kościół w liturgii wspomina Chrzest Pana Jezusa. Ten Fakt 

przywoływany dzisiaj przez liturgię, niech stanie się dla nas okazją do przypomnienia sobie 

prawd związanych z przyjęciem sakramentu chrztu przez nas, zwłaszcza do uprzytomnienia 

sobie, że przez chrzest zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła i od tej pory za 

tworzenie tej wspólnoty wraz z innymi członkami Kościoła jesteśmy odpowiedzialni. Jest 

to zadanie dla nas chrześcijan ambitne i ogromnie ważne u początku trzeciego tysiąclecia 

chrześcijaństwa. 

 

 

 

 

  


