
Ostatnia, 4 niedziela Adwentu — 21 grudnia 2014 r.
Kończymy powoli czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana! Ostatnie Roraty w tym tygodniu we wtorek 23 grudnia; 
o godz. 6.30, na tej Mszy św., otrzymamy przyniesone przez ZHP — Światło Betlejemskie.

Spotkanie opłatkowe wszystkich grup duszpasterskich, zaangażowanych w pomoc dla parafi i i chętnych, dziś w niedzielę 
21 grudnia o godz. 17.00.

Dzień Spowiedzi Adwentowej z udziałem zaproszonych spowiedników, w poniedziałek 22 grudnia w godz. 9.00-12.00 
i 16.00-20.00. Niech ten życiodajny sakrament przyciągnie do Bożego Miłosierdzia wielu naszych parafi an. Bądźmy też 
sami apostołami i przekażmy to zaproszenie tym, którzy może nie dowiedzą się o tym z ogłoszeń czy naszej gazetki!

Tradycyjnie odprawiamy dwie Pasterki w Wigilię 24 grudnia o godz. 22.00 i 24.00 (rano Msza św. o godz. 9.00, nie będzie 
Mszy św. o godz. 18.30). 

W czwartek 25 grudnia uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. jak w każdą niedzielę, z jednym wyjątkiem 
— nie będzie Mszy św. o godz. 8.00.

Zaś w drugie święto, św. Szczepana, 26 grudnia, Msze św. jak w każdą niedzielę o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.15 i 18.30.

Plan duszpasterski podczas kolędy
W czasie kolędy, od 27 grudnia 2014 r. do 6 lutego 2015 r.

Msze św. w tygodniu będą odprawiane w dni powszednie o godz. 16.00, w środy i soboty także o godz. 9.00. 
W soboty o godz.18.30, w niedziele i uroczystości bez zmian: 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 18.30.

Biuro parafi alne będzie czynne we wtorek i czwartek od godz. 15.00 do16.00, w środy od 9.30 do 11.00.

Wraz z księdzem Tomaszem 27 grudnia br. rozpoczynamy kolędowanie — odwiedziny duszpasterskie naszych parafi an. 
Cieszymy się na to spotkanie z Wami, wspólną modlitwę, poświęcenie domu i Boże błogosławieństwo, które chcemy Wam 
przynieść! Niech Wasza modlitwa towarzyszy i nam kolędującym! 

W środę 31 grudnia, wspomnienie św. Sylwestra. Msza św. wieczorna o godz. 17.00 z nabożeństwem dziękczynnym 
za mijający rok, w intencji zmarłych w tym roku naszych parafi an (można też dołączyć zmarłych w 2014 r. naszych bliskich, 
a mieszkających poza parafi ą). Będzie też Msza św. o godz. 18.30 już z wigilii uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki. 

W uroczytość Świętej Bożej Rodzicielki — 1 stycznia 2015 r. nie będzie Mszy św. o godz. 8.00, pozostałe Msze św. 
jak w każdą niedzielę.

W uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli — 6 stycznia, Msze św. z poświęceniem kredy i kadzidła jak w każdą 
niedzielę.

Koncerty i Kolędowanie
�  Koncert kolęd kwintetu „Grandioso” Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu — 11 stycznia 1015 r. 

niedziela godz. 12.15.
�  Kolędowanie połączonych zespołów naszej parafi i, zespołu dziecięcego PIOsenki, scholi CanoCantoDeo, chóru Rotondo 

— 11 stycznia godz. 17.30.
�   Kolędowanie Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki” — pod dyrekcją 

Macieja Wielocha — niedziela 25 stycznia godz. 11.00.

Ogłoszenia planowanych wyjazdów, pielgrzymek i imprez parafi alnych
�  Tradycyjna już Parafi alna Zabawa Karnawałowa! Odbędzie się w sobotę 7 lutego 2015 r., a jej miejscem będzie 

Hotel-Restauracja „Pietrak” w Wągrowcu.
�  W nowym roku w wakacje planujemy zorganizowanie dwóch wyjazdów — pielgrzymek. Pierwszy odbędzie się 

na początku sierpnia i będzie obejmował między innymi Brukselę, Amsterdam i Paryż. 
�  Kolejną propozycją którą planujemy, jest ciekawy przelot do Hiszpanii i piesza wędrówka do Santiago de Compostella 

— św. Jakuba. Planujemy ją na połowę sierpnia. Szczegóły wszystkich wyjazdów będą podane później!

Ks. proboszcz Andrzej Herkt

Przeżywać będziemy kolejne Święta Bożego Narodzenia w naszym życiu! 
Życzymy Wam Bożej radości, pokoju i wielu łask Bożych. 
Niech rodzinne spotkania będą okazją do zbliżenia się do siebie 
i Świętej Rodziny z Nazaretu!

ks. Andrzej Herkt, ks. Tomasz Matuszak, ks. Stanisław Duda



Plan kolędy — duszpasterskich odwiedzin parafi an!
Proszę o przygotowanie i odczytanie przez kogoś z domowników fragmentu Pisma św. z ewangelii św. Jana. Zgłoszenie 
kapłanowi, jeśli woda nie jest poświęcona! Zaś dobrowolne ofi ary składane podczas kolędy będą przeznaczone na wy-
kończenie naszego kościoła. Składam już teraz wszystkim ofi arodawcom, za zrozumienie i otwarte serce — serdeczne Bóg 
zapłać! Pamiątką tegorocznej kolędy będzie broszura nawiązująca do hasła roku duszpasterkiego: „Nawracajcie się i wierz-
cie w Ewangelię”. Stanowi piękny i wartościowy przewodnik po spowiedzi św., sakramencie pojednania.

W dni powszednie kolędę rozpoczynamy po Mszy św. o godz. 16.00, zaś w soboty, niedziele, uroczystości 
od godz.15.30.

DATA I KAPŁAN II KAPŁAN

27 grudnia 2014 r., sobota ul. Wergiliusza 2, 2a, b, c, d, e, f ul. Wergiliusza 4-72 parzyste

28 grudnia, niedziela ul. Wergiliusza 7-43 nieparzyste ul. Safony i Wergiliusza 45, 47

29 grudnia, poniedziałek ul. Teokryta 1-30 ul. Teokryta 31-55

30 grudnia, wtorek ul. Sofoklesa 1-25 ul. Sofoklesa 26-46

 2 stycznia 2015 r., piątek ul. Sofoklesa 47-73 ul. Arysofanesa 1-23

 3 stycznia, sobota ul. Ajschylosa 1-36 ul. Ajschylosa 38-53

 4 stycznia, niedziela ul. Ajschylosa 54-90 ul. Arystofanesa 24-50

 5 stycznia, poniedziałek ul. Arystofanesa 51-85 ul. Homera 107-147

 6 stycznia, wtorek ul. Homera 149-187 ul. Homera 189-227

 7 stycznia, środa ul. Owidiusza 2, 4, 6, 8-24 ul. Owidiusza 26, 28, 30

 8 stycznia, czwartek ul. Owidiusza 32, 34, 36 ul. Plauta

 9 stycznia, piątek ul. Seneki ul. Lukrecjusza 

10 stycznia, sobota ul. Juwenalisa 2, 2a, b, c, d oraz nieparzyste 1-25 ul. Juwenalisa 4-62 parzyste, Tyrmanda

11 stycznia, niedziela ul. Horacego 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ul. Horacego 15, 17, 19, 21, 23, 25

12 stycznia, poniedziałek ul. Horacego 27, 29, 31 ul. Erypidesa 36, 36a, b, c, d

13 stycznia, wtorek ul. Eurypidesa 1-31 ul. Eurypidesa 36e, 33-49

14 stycznia, środa ul. Literacka od 81-171 nieparzyste ul. Literacka od 175 do końca

15 stycznia, czwartek ul. Literacka 34, 36, 38 ul. Literacka 43a, b, c, d

16 stycznia, piątek ul. Literacka 43e, f, g, h ul. Literacka 43i, j, k, l

17 stycznia, sobota ul. Literacka 45a, b, c, d, e, f ul. Literacka 45g, h, i, j

18 stycznia, niedziela ul. Literacka 45k, 47a, b ul. Literacka od 49-79

19 stycznia, poniedziałek ul. Gombrowicza 4a, b, c, d, e ul. Gombrowicza 4f, g, h, 6, 6a, b, c

20 stycznia, wtorek ul. Gombrowicza 6d, e, f, g, h, i, j ul. Gombrowicza 3, 5, 7, 9, 8a, b, c, d 10a, b, c, d

21 stycznia, środa ul. Wańkowicza od 36 parzyste, Szelburg-Zarembiny, 
Gołubiewa

ul. Kasprowicza, Irzykowskiego

22 stycznia, czwartek ul. Parnickiego, Bunscha ul. Puszkina, Bunina

23 stycznia, piątek ul. L. Proroka od 1 ul. L. Proroka od 47

24 stycznia, sobota ul. Czechowa i Bułhakowa ul. Turgieniewa, Gogola 

25 stycznia, niedziela ul. Lermontowa ul. Fiedlera, Tołstoja

26 stycznia, poniedziałek ul. Boya-Żeleńskiego ul. Parandowskiego, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 
Gajcego

27 stycznia, wtorek ul. Miłosza, Grochowiaka ul. Szpotańskiego, Grudzińskiego, Lema

28 stycznia, środa ul. Kisielewskiego, Twardowskiego ul. Iwaszkiewicza, Herberta, Paukszty,

29 stycznia, czwartek ul. Poli Gojawiczyńskiej, Łuszczewskiej, ul. Bałuckiego, Żmichowskiej, Jurandota, Jastruna, 
Kuncewiczowej

30 stycznia, piątek ul. Kubiaka, Hłaski ul. Fieldorfa 1 i 1a

31 stycznia, sobota ul. Fieldorfa 2, 4 ul. Fieldorfa 6, 8

 1 lutego, niedziela ul. Pileckiego 1, 2 ul. Pileckiego 3, 4

 2 lutego, poniedziałek ul. Pileckiego 6, 8 ul. Pileckiego 10

 3 lutego, wtorek ul. Pileckiego 12, 14, 16 ul. Rawicz-Mysłowskiego 2, 4

 4 lutego, środa ul. Wańkowicza 7, 9 ul. Wańkowicza 11, 13, 15

 5 lutego, czwartek ul. Żymierskiego 1, 2, 3, 4, 6
ul. Macewicza

Kolęda dla tych rodzin, którym nie odpowiadał 
wyznaczony termin

 6 lutego, piątek Kolęda dla tych rodzin, którym nie odpowiadał wyznaczony termin


