3 lutego 2019

CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przypominam, że od poniedziałku Msze św. w naszej kaplicy będą odprawiane
o godz. 08.00 i 18.00. Biuro parafialne będzie czynne: we wtorek i czwartek
wieczorem od 17.00 do 17.45 i w środę rano od 09.00 do 10.00.
2. Ponieważ dziś przypada wspomnienie św. Błażej – patrona chorób gardła dlatego
zostało ono przeniesione na poniedziałek. W naszej kaplicy po każdej Mszy św.
w poniedziałek udzielimy specjalnego błogosławieństwa chroniącego nas od chorób
gardła.
3. Osoby należące do Grupy św. Marty zapraszam na spotkanie w poniedziałek po
wieczornej Mszy św. W tym miejscu serdecznie proszę i zachęcam do włączenia się
w tą piękną inicjatywę.
4. Klubik dla rodziców z dziećmi jest czynny w każdą środę od 10.00 do godz.12.00.
5. Spotkanie przygotowujące do bierzmowania odbędzie się w czwartek o godz. 17.00.
6. Wspólnota małżeńska spotyka się w piątek o godz. 18.00. Tematem piątkowego
spotkania będą zagrożenia duchowe rodziny.
7. Ks. Maciej zaprasza osoby, które chciałyby śpiewać w naszej scholii na spotkanie
w piątek o godz. 19.00.
8. Dzieci zapraszam na spotkanie koła misyjnego w sobotę o godz. 10.00.
9. Zapraszamy do udziału w „Studniówce Maryi”. Jest to inicjatywa modlitewna
organizowana przez Poznańską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Polega na
odmawianiu, od 7 lutego 2019 roku, codziennie dziesiątki różańca przez 100 dni
poprzedzających rozpoczęcie peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
w naszej Archidiecezji. Inicjatywa ma na celu pogłębienie duchowości maryjnej
wśród archidiecezjan; propagowanie modlitwy różańcowej; uświadamianie wagi
peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej Archidiecezji. Jako
parafia chcemy włączyć się w tę inicjatywę, dlatego zachęcamy nie tylko do
modlitwy indywidualnej, ale chcemy każdego dnia po Mszy św. o godz. 8.00 wspólnie
odmówić dziesiątkę różańca.
10.Od piątku, 1-go lutego, trwa w kościele O.O Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła
„XVI Różańcowe Jerycho miasta Poznania", pod hasłem: "Z MARYJĄ W NOWE
CZASY", które będzie kontynuowane do 8 lutego. Nasza parafia swój dyżur
modlitewny ma 8 lutego od godz. 10.00 do 11.00. Serdecznie zapraszam do udziału
w tej modlitwie.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 5 II – św. Agata (ok. 235-251), dziewica i męczennica z Katanii na Sycylii, patronka
kobiet karmiących i w chorobach piersi,

