STYCZEŃ 2016 – 30 ( sobota ) – o godz. 1600 odbył się 3 koncert kolędowy: pt. „Niebiescy wraz z Przyjaciółmi grają i śpiewają kolędy”
Prowadzenie koncertu: Jarosław Szemerluk.
+

Wykonawcy:
Kameralny Zespół Wokalny „Armia św. Jerzego” Kościoła Garnizonowego Policji. Dyrygent: Joanna Szynkowska vel Sęk.
Chór Absolwentów „Marcinka” Dyrygent prof. Antoni Grochowalski solo na flecie: Joanna Grochowalska.
Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Dyrygent: Monika Derda.
Współorganizatorami koncertu byli: Zarząd Wojewódzki Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, Kościół Garnizonowy Stowarzyszenie
Przyjaciół NSZZ Policjantów Policji w Poznaniu i Członkowie Chóru KWP woj. wielkopolskiego w Poznaniu.
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STYCZEŃ 2016 – 30 ( sobota ) – o godz. 1600 – 3 koncert kolędowy: pt. „Niebiescy wraz z Przyjaciółmi grają i śpiewają kolędy”
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+

wielkopolskiego w uroczysty sposób zakończył okres kolędowania. Niebiescy wraz z przyjaciółmi już po raz trzeci śpiewali kolędy
w Kościele Garnizonowym wielkopolskiej Policji w Poznaniu. Organizatorami koncertu był ksiądz prałat Stefan Komorowski kapelan
poznańskich

policjantów
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Kościół św. Jerzego w Poznaniu jest jedynym Kościołem Garnizonowym Policji w Polsce. 31 stycznia br. o godz. 16 00 rozbrzmiały
w świątyni polskie kolędy. Warto wspomnieć, że Polska ma największy repertuar kolęd na całym świecie – około 650 utworów. W koncercie
na zaproszenie Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji
Chór Absolwentów „Marcinka".

w Poznaniu udział wziął Kameralny Zespół Wokalny „Armia św. Jerzego" oraz

Podczas tak uroczystej oprawy niebiescy wraz z przyjaciółmi zakończyli tradycyjny okres kolędowania.

Jako pierwszy wystąpił Kameralny Zespół Wokalny "Armia św. Jerzego", połączył tradycyjne wykonywanie kolęd z nowoczesna aranżacją
świątecznych utworów. Dyrygentem zespołu jest pani Joanna Szynkowska vel Sęk. Ich oryginalne i ciekawe aranżacje kolęd spotkały się
z dużym entuzjazmem parafian.
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STYCZEŃ 2016 – 30 ( sobota ) – 3 koncert kolędowy: pt. „Niebiescy wraz z Przyjaciółmi grają i śpiewają kolędy” Cd.
Kolejnym punktem programu był koncert Chóru Absolwentów „Marcinka" pod batutą prof. Antoniego Grochowalskiego. Następnie pani
+
Joanna Grochowalska grając na flecie wykonała utwór „Zima" z „Czterech Pór Roku" Antonio Vivaldiego.
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STYCZEŃ 2016 – 30 ( sobota ) – o godz. 1600 3 – koncert kolędowy: pt. „Niebiescy wraz z Przyjaciółmi grają i śpiewają kolędy”
Na zakończenie wystąpił – Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pod dyrekcją pani Moniki Derdy. Wszystkie występy były
+
gorąco oklaskiwane. Wśród licznie zgromadzonych obecny był merytoryczny patron policyjnego chóru prof. Antoni Grochowalski
i Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego podinsp. Andrzej Szary z małżonką. Koncertu wysłuchał
również Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji - mł. insp. Tomasz Węcławiak, który reprezentował
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Obecni byli również Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster i były
Komendant Główny Policji nadinsp. Zenon Smolarek. Po zakończeniu wspaniałych koncertów mł. insp. Tomasz Węcławiak
i podinsp. Andrzej Szary i mł. asp. Przemysław Postaremczak wręczyli dyrygentom chórów podziękowania i drobne upominki.

Po zakończeniu ksiądz prałat Stefan Komorowski podziękował wszystkim za przyjęcie zaproszenia i wyraził słowa uznania dla
pomysłodawczyni przedsięwzięcia – założycielki Chóru KWP w Poznaniu – podinsp. Małgorzaty Piechury. Wszyscy przemawiający
stwierdzili, że wspólne kolędowanie w Kościele Garnizonowym to już tradycja, która będzie pielęgnowana i kontynuowana.
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STYCZEŃ 2016 – 30 ( sobota ) – godz. 1600 – zdjęcia z koncertu. Cd.
+
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STYCZEŃ 2016 – 30 ( sobota ) – godz. 1600 – zdjęcia z koncertu wykonane przez fotografa z gazety „Głos Wielkopolski.
+
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LUTY 2016 – 02 ( wtorek ) – Matki Bożej Gromnicznej. Święto Ofiarowania Pańskiego przeżywane jest także jako
Dzień Życia Konsekrowanego. O godz. 1900 na Mszy św. nastąpiło Przyrzeczenie Duchowe adopcji Dziecka Poczętego przez 30 osób w
czasie uroczystości ślubowania.
+

19

LUTY 2016 – 03 ( środa ) – W środę czciliśmy św. Błażeja ( bpa, który umarł jako męczennik ok. 316 roku ). Późniejsza tradycja
opowiada, że Święty uzdrowił dziecko bliskie uduszenia z powodu ości, która utknęła w gardle. Dlatego czcimy go jako Patrona od chorób
+

gardła. Po każdej Mszy św. udzielane było specjalne błogosławieństwo.
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LUTY 2016 – 10 ( środa ) – „ŚRODA POPIELCOWA”. Od dzisiaj rozpoczyna się Wielki Post. Jest to czas umartwienia, pokuty,
rozważania męki i śmierci Chrystusa. Okres ten jest wymownym i pokutnym gestem posypania naszych głów popiołem podczas i tylko
+

podczas Mszy św., które w tym dniu odprawiane są o godz. 7 ; 8 ; 930; 1100; 1700 i 1900. W środę Popielcową przed kościołem po każdej
00

00

Mszy św. zbierane były do puszek ofiary na Caritas Archidiecezji Poznańskiej. W środę Popielcową obowiązuje post ścisły, od którego
nie ma żadnej dyspensy.
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LUTY 2016 – 10 ( środa ) – „ŚRODA POPIELCOWA”. Rozpoczęcie Rekolekcji Parafialnych, które trwały do 14. 02.
czyli I - Niedzieli Wielkiego Postu. Nauki rekolekcyjne głosił o. Maciej Olszewski – franciszkanin z Sanktuarium Męki Pańskiej
+
w Pakości k. Inowrocławia.

– 10 lutego – środa – temat rozważań: „Nawrócenie programem na Wielki Post”.
– 11 lutego – czwartek – temat rozważań: „Maryja Miłosierna wzorem w roku Jubileuszowym”
– 12 lutego – piątek – temat rozważań: „Krzyż największym znakiem Bożego Miłosierdzia” – Drogi Krzyżowe.
– 13 lutego – sobota – temat rozważań: „Kazanie o odpuszczeniu win – przebaczenie odpowiedzią na Boże Miłosierdzie”.
– 14 lutego – niedziela – zakończenie – temat rozważań: „Pokusy na drodze do chrześcijańskiej doskonałości”.
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LUTY 2016 – 11 ( czwartek ) – Liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes. W tym dniu obchodzony jest w całym Kościele Światowy Dzień
Chorego. W naszym kościele o godz. 930 odprawiona została Msza św. w intencji Chorych Parafian, połączona z udzieleniem Sakramentu
Chorych oraz nabożeństwo Lourdzkie.

+
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LUTY 2016 – 11 ( czwartek ) – liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes. Cd. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO.
+
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LUTY 2016

–

12 ( piątek )

–

Pierwsze DROGI KRZYŻOWE dla dzieci o godz. 1700 i dorosłych po Mszy św. o godz. 1900.

Prowadził je o. Maciej Olszewski – franciszkanin.
+
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