GRUDZIEŃ 2016 – 23 ( piątek ) – W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne.
Na zaproszenie kierownictwa Wielkopolskiej Policji wzięli w nim udział przedstawiciele urzędów, instytucji i służb współpracujących
na co dzień z wielkopolskimi stróżami prawa, a także przedstawiciele wojska, duchowieństwa oraz związków zawodowych, zarówno
policjantów jak i pracowników Policji województwa wielkopolskiego.
W trakcie spotkania głos zabrał również Wiceprezydent Poznania Pan Mariusz Wiśniewski oraz Wicestarosta Poznański Pan Tomasz
Łubiński. Kilka słów do zgromadzonych skierował także Arcybiskup Metropolita Poznański ks. Stanisław Gądecki Przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski. Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ks. prałat Stefan Komorowski odczytał fragment
Ewangelii. Wszyscy obecni na spotkaniu złożyli sobie moc świąteczno-noworocznych życzeń. Zgodnie z wielowiekową tradycją, życzeniom
tym towarzyszyło wspólne łamanie się opłatkiem. Całe spotkanie odbyło się w bardzo miłej, rodzinnej atmosferze, przy śpiewie kolęd
w wykonaniu Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
W trakcie spotkania głos zabrał również Wiceprezydent Poznania
Pan Mariusz Wiśniewski oraz Wicestarosta Poznański Pan Tomasz Łubiński. Kilka słów do zgromadzonych skierował także Arcybiskup
Metropolita Poznański ks. Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji
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Wszyscy obecni na spotkaniu złożyli sobie moc świąteczno-noworocznych życzeń. Zgodnie z wielowiekową tradycją, życzeniom
tym towarzyszyło wspólne łamanie się opłatkiem. Całe spotkanie odbyło się w bardzo miłej, rodzinnej atmosferze, przy śpiewie kolęd
w wykonaniu Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

203

GRUDZIEŃ 2016 – 23 ( piątek ) – W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne.
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GRUDZIEŃ 2016 – 24 ( sobota ) – WIGILIA Bożego Narodzenia. PASTERKI – godz. 2200 – dla dzieci i o godz.. 2400 – dla wszystkich
Zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wieczerzy wigilijnej. To także niezwykła okazja do pojednania i scalenia naszych tak
często powaśnionych, skłóconych ze sobą rodzin. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura Pisma św. o
narodzeniu Zbawiciela świata, łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Nie podawajmy pod żadnym pozorem na
wigilijny stół alkoholu. Wigilijna wieczerza z alkoholem nie jest wieczerzą rodziny chrześcijańskiej a my prawdziwi i autentyczni
chrześcijanie zadbajmy o jej tradycyjny postny charakter.
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GRUDZIEŃ 2016 – 24 ( sobota ) – WIGILIA Bożego Narodzenia. PASERKI – godz. 2200 – dla dzieci i o godz.. 2400 – dla wszystkich.
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