
Ogłoszenia Parafialne
Na 3 Niedzielę Adwentu

12. 12. 2021r.

Od wczoraj do środy przeżywamy rekolekcje adwentowe, które głosi
dominikanin o. Roman Bielecki. Msze Święte z kazaniem rekolekcyjnym dla

wszystkich od poniedziałku do środy o godz 10.00 i 19.00. 
Bardzo serdecznie zapraszamy.

1. Zapraszamy na roraty:
-  dla  starszych  i  młodzieży:  od  poniedziałku  do  piątku  o  godz  6.30,

w sobotę o godz 8.00. 
- dla dzieci: od poniedziałku do piątku o godz 17.00
- codziennie 15 min przed rannymi roratami Godzinki ku czci Matki Bożej

2. Spotkanie  dla  kandydatów  do  bierzmowania  z  klas  8  w  poniedziałek
o godz. 17:30 w salce.

3. Spotkanie kręgu biblijnego w poniedziałek po wieczornej Mszy świętej.
4. W  środę  nowenna  do  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy  o  godz.  18.30,

a  o  godz.  19.00  Msza  Święta  w intencji  próśb  i  podziękowań,  które  można
składać do skrzynki przy obrazie Matki Bożej.

5. Spotkanie grupy „Różaniec Przytulaniec” w czwartek po wieczornej Mszy Świę-
tej w kościele. Rodziców, babcie oraz dziadków, którzy modlą się, oraz chcieliby
się modlić za swoje dzieci i wnuków zapraszamy na to spotkanie. 

6. W czwartek o godz. 20.00 spotkanie dla studentów i młodych pracujących.  
7. W  piątek  o  godz.  19.45  spotkanie  duszpasterstwa  młodzieży  od

klas VII do klas maturalnych.
8. Chorych  ze  spowiedzią  i  Komunią  Świętą  świąteczną,  do  których

nie przychodzimy w I sobotę miesiąca odwiedzimy po następnej niedzieli, czyli
w wtorek 21 grudnia  od godz  15.00.  Rodziny  prosimy o  zgłaszanie  chorych
w zakrystii lub w biurze parafialnym.

9. Spotkanie dla ministrantów młodszych i kandydatów w sobotę o godz 10.00.
10. Próba scholii dziecięcej w niedzielę godzinę przed Mszą św. o godz.11:00.
11. W związku ze świętami za tydzień niedziela remontowa w naszej parafii. 
12. Od dzisiaj do środy w naszej parafii akcja: „Dar serca dla potrzebujących

pomocy  na  święta”.  Dary  można  składać  do  koszy  które  są  wystawione
za ławkami przy wyjściu z kościoła. Bóg Zapłać za dar miłości i miłosierdzia. 

13. W opłatki można zaopatrzyć się przed kościołem przy wejściu do salek.
Ofiary będą przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu opłatków i na prace re-
montowe. Bóg Zapłać. 

14. Przed kościołem można również nabyć świece Caritas duże lub małe jako
dzieło  pomocy  najuboższym,  oraz  u  ministrantów  sianko  na  stół  wigilijny.
Dochód będzie przeznaczony na wakacyjny obóz ministrancki. 

15. Polecamy Przewodnik Katolicki.
16. Na wymienianki roczne przyjmujemy w biurze parafialnym.
17. Za tydzień w Katedrze Poznańskiej o godz 15.00 Msza święta z udzieleniem świę-

ceń  biskupich  ks.  Dra  Jana  Glapiaka.  Uroczystość  będzie  transmitowana  przez
TVP3 POZNAŃ oraz przez Telewizję TRWAM. Początek o godz 15.20.
18. W tym tygodniu  odeszli  do  Pana:  śp.  Marek  Jankowiak  w  62  r.  życia,

zam.  Ul.  Swoboda  47,  śp.  Wanda  Żymałkowska  w  89  r.  życia,  zam.
Ul.  Bułgarska 148, śp.  Piotr Przyłucki w 67 r.  życia, zam. Ul.  Bukowska 130,
śp.  Roman  Jezierny  w  83  r.  życia,  zam.  Ognik  9,  oraz  śp.  Maria  Widzińska
w  70  r.  życia,  zam.  Ul.  Ognik  34.  Zmarłych  polećmy  Bożemu
Miłosierdziu….Dobry Jezu….

Wszystkim parafianom i gościom życzymy pięknej niedzieli i kolejnego Bożego
tygodnia adwentu.


