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DOBRA NOWINA
TYGODNIK PARAFII PW. CHRYSTUSA DOBREGO PASTERZA W POZNANIU NA OGRODACH

Druga Niedziela Adwentu - 6.12.2020 - NUMER 49/2020 (1045)

Komentarz
Dobrej
Nowiny
W II niedzielę adwentu Kościół stawia nas przed 
człowiekiem wyjątkowym. Twardy, bezkompromi-
sowy, ubrany w skóry zwierząt, wiodący proste, 
ascetyczne życie. Prawdziwy wojownik. Do Jana 
Chrzciciela ciągnęły tłumy. Zostawiali dom, pra-
ce, bezpieczne schronienie i podejmowali ryzyko 
podróży. Pewnie wyczuwali w Nim tę iskrę Bożą, 
tą zapowiedź spełnionej obietnicy. Szli ku czemuś 
zupełnie nowemu, czego jeszcze nie rozumieli. Kie-
rowani mniej lub bardziej uświadomioną tęsknotą 
za Stwórcą, która jak kompas wskazywała drogę do 
Jego proroka. Adwent jest czasem tęsknoty. A dzięki 
sytuacji, w której przyszło nam żyć tęsknoty wyjąt-
kowej. Znowu ograniczono nam możliwość uczest-
niczenia w Mszach św., w nabożeństwach. Przy 
Wigilijnym stole usiądziemy często sami. Niektórzy                                              
z nas już stracili kogoś bliskiego, drugich zatrzyma-
ją obostrzenia. Wszystko wydaje się inne niż było. 
Z niecierpliwością większą niż zwykle czekamy na 
Boże Narodzenie – narodzenie Pana Jezusa. A może 
tak jak tłumy z krainy judzkiej i Jerozolimy musimy 
opuścić to, do czego byliśmy przyzwyczajeni i musi-
my spróbować poszukać Go inaczej. Może musimy 
zostawić bezpieczne schronienie naszej pobożności 
i poszukać trochę innych jej form. Adwent jest rów-
nież czasem nadziei. Choć tak jak pierwsze przyjście 
Pana Jezusa było zupełnie inne od oczekiwań Na-
rodu Wybranego, tak każde kolejne będzie nas za-
skakiwać. I to codziennie i to na końcu czasów. Ale 
ta nadzieja daje nam odwagę i ufność, że cokolwiek 
się nie stanie, będzie miało swoje dobre zakończe-
nie. Bo nasz Bóg jest „Bogiem z nami”. Jest Bogiem, 
który nieustannie do nas przychodzi, choć często                   
w sposób jakiego się nie spodziewamy.

Pieniądze z of iar za gazetkę są przeznaczone na pokrycie kosztów druku i rozwój tygodnika.
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EWANGELIA

EWANGELIA  (Mk 1,1-8)

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest 
napisane u proroka Izajasza: „Oto Ja posyłam wysłańca mego 
przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na 
pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. 
Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia 
na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kra-
ina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego 
chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił 
odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a ży-
wił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: „Idzie za mną 
mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i 
rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On 
zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.

JAN CHRZCICIEL 
PRZYGOTOWUJE 

DROGĘ PANU
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5.12.
„Potrzeba odwagi, aby nie 
stawiać pod korcem światła 
swej wiary. Potrzeba wresz-
cie, aby w sercach ludzi 
wierzących zagościło to 
pragnienie świętości, które 
kształtuje nie tylko prywat-
ne życie, ale wpływa na 
kształt całych społeczności
16.06.1999 r.

6.12.
„Chrystus uczy nas, że 
najwspanialszym wypełnie-
niem wolności jest miłość, 
która urzeczywistnia się                        
w oddaniu i służbie.”
Redempter hominis

7.12.
„Słowo Chrystusa wyzna-
cza bardzo wyraźną granicę 
między duchem pano-
wania a duchem służby. 
Dla ucznia Chrystusa być 
pierwszym znaczy być 
<<sługą wszystkich>>.”
22.10.2000 r.

8.12.
„W Niej Słowo stało się 
Ciałem, Bóg stał się Czło-
wiekiem. Nieskończone 
weszło w skończoność, 
znalazło stworzony i ludzki 
wymiar raz na zawsze.                                   
W Niej wieczność spotkała 
się  z czasem.”
14.12.1969 r.

9.12.
„Jedynie Chrystus poka-
zuje drogę i mówi nam                                     

Myśli św. Jana Pawła II
na każdy dzień

o  tym wielkim adwen-
cie, o tym wspaniałym 
spotkaniu, o tych 
ostatecznych narodzi-
nach do życia Bożego, 
do życia wiecznego                        
w Bogu.”
23.12.1972 r.

10.12.
„Na tym polega łaska 
starości, żeby mieć 
dużo Bożej mądrości, 
żeby z tej mądrości 
czerpać zasoby modli-
twy, być wzorem dla 
innych.”
18.09.1972 r.

11.12.
„Człowiek żyje ku 
przyszłości. I chociaż 
zdaje sobie sprawę                              
z tego, że żyje zarazem 
ku śmierci, ku kresowi 
- (…) przecież człowiek 
żyje ku przyszłości, jak 
gdyby wbrew tej ko-
nieczności śmierci.”
26.03.1978 r.

12.12.
„Tak, na was, umiłowa-
ni młodzi, ciąży poważ-
na odpowiedzialność 
za przerwanie łańcucha 
nienawiści, która rodzi 
nienawiść, łańcucha 
przemocy, która rodzi 
przemoc. Musicie 
stworzyć świat lepszy 
niż świat waszych po-
przedników.”
3.03.1983 r.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 
Druga Niedziela Adwentu, rok B
PIERWSZE CZYTANIE  (Iz 40,1-5.9-11)
Przygotujcie drogę dla Pana
Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
„Pocieszcie, pocieszcie mój lud!”mówi wasz Bóg.
„Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego,
że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana,
bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy”.
Głos się rozlega:
„Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana, wyrównajcie na pustkowiu gościniec 
naszemu Bogu! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgó-
rza obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. 
Wtedy się chwała Pana objawi, zobaczy ją wszelkie ciało, bo powiedziały to 
usta Pana”.
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim:
„Oto wasz Bóg!”.
Oto Pan, Bóg, przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę.
Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata.
Podobnie pasterz pasie swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta 
nosi na swej piersi,owce karmiące prowadzi łagodnie.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 85,9ab-10,11-12,13-14)
Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.
Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: *
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla +
tych, którzy się Go boją, *
i chwała zamieszka w naszej ziemi.
Spotkają się ze sobą łaska i wierność, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Pan sam obdarzy szczęściem, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, *
a śladami Jego kroków zbawienie.
DRUGIE CZYTANIE (2 P 3,8-14)
Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi

Czytanie z Drugiego Listu świętego Piotra Apostoła.
Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was tajne, że jeden dzień                         
u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan                    
z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, 
ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych 
zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś 
przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy 
się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną spalone.
Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście 
być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie 
się przyspieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone 
pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, 
według obietnicy, nowego nieba i ziemi nowej, w których będzie miesz-
kała sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, 
aby On was zastał bez plamy i skazy, w pokoju.
  

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 3,4.6)
   Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
   Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
   wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Iz 35, 1-10; Łk 5, 17-26
Wtorek: Rdz 3, 9-15.20; Ef 1, 3-6. 11-12; Łk 1, 26-38
Środa: Iz 40, 25-31; Mt 11, 28-30
Czwartek: Iz 41, 13-20; Mt 11, 11-15
Piątek: Iz 48, 17-19; Mt 11, 16-19
Sobota: Syr 48, 1-4. 9-11; Mt 17, 10-13
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Służebnica Boża
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Polskie tradycje świąteczne
„Cudze chwalicie, swego nie znacie” - dziś jak twierdzą so-
cjologowie, polska młodzież znacznie więcej wie o św. Patry-
ku, walentynkach, Helloween niż o Katarzynkach, Zielonych 
Świątkach czy sobótce. „Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest, swoje 
– obowiązek”, pisał Zygmunt Gloger, dziewiętnastowieczny et-
nograf. Myślę więc, że niektóre z obchodzonych w Polsce świąt 
czy okresów warte są dokładniejszego przypomnienia.
                 ADWENT, czyli początek roku kościelnego
Jest to w kalendarzowym cyklu okres szczególny - kulmina-
cja wszystkich oczekiwań i nadziei - adwent, czyli okres czte-
rech tygodni poprzedzający Boże Narodzenie. Rozpoczyna się                  
w niedzielę pomiędzy 27 listopada a 3 grudnia. Adventus znaczy 
„przyjście”. Ponieważ data rozpoczęcia nowego roku liturgicz-
nego nie jest ściśle określona i zależy od 
dnia tygodnia, w jaki wypada wigilia, 
stąd już stare polskie przysłowia próbo-
wały przybliżyć ten termin:
„Święta Katarzyna adwent rozpoczyna, 
a święty Jędrzej jeszcze mędrzej” czy też 
„Święta Katarzyna adwent zawiązuje,              
a święty Andrzej poprawuje”. Bo wła-
śnie niedziela najbliższa dniu święte-
go Andrzeja jest początkiem adwentu.               
W tym roku wypada 29 listopada.
Do najstarszych i najpiękniejszych pol-
skich tradycji adwentowych należą ro-
raty - odprawiana przed świtem msza 
wotywna. Godzina rozpoczęcia nabo-
żeństwa miała symboliczne znaczenie. 
Zaczynając modlitwy przed wschodem 
słońca, chrześcijanie okazywali czujność 
w oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela                                                                          
i gotowość na Sąd Ostateczny. Nazwa 
tej odprawianej w adwencie mszy po-
chodzi od rozpoczynających ją słów: 
rorate coeli desuper - spuśćcie rosę nie-
biosa. Na ołtarzach palą się świecie „ro-
ratnice”. Ceremonię ich palenia zaczął w Poznaniu Przemysław 
Pobożny, a przyjął w Krakowie Bolesław Wstydliwy.
  I tak do dzisiaj w całej Polsce płonie
  Roratnia świeca z białą kokardą
  Z dna wieków woła ludu grzesznymi wargami
  Czas ściera ludzi, idee i mocarzy
  A ona płonie światłem wieków
    (T. Szaja Roratnia świeca)

Dawniej podczas adwentu w Krakowie kapela instrumentów 
dętych grała z wieży mariackiej hejnały, na pamiątkę zapowie-
dzianego przez Pismo Święte wezwania przez archanioła na Sąd 
Ostateczny, gdy Chrystus przyjdzie powtórnie.
Ostatnio rozpowszechniły się w Polsce czekoladowe kalenda-
rze adwentowe dla dzieci i niezwykle popularne na zachodzie 
wieńce adwentowe, umieszczane w widocznym miejscu, zwykle 
na stole przy którym się jada. Wieniec wykonany jest z jedliny 

i ozdobiony czterema świecami. Pierwszą zapala się w pierwszą 
niedzielę adwentu - symbolizuje ona wybaczenie przez Boga Ada-
mowi i Ewie; druga zapalana w drugą niedzielę, jest symbolem 
wiary patriarchów w dar Ziemi Obiecanej; świeca zapalna w trze-
cią niedzielę symbolizuje radość Dawida, świętującego przymie-
rze, W czwartą niedzielę palą się już wszystkie świece. Tak więc 
w każdą niedzielę na adwentowym wieńcu przybywa świec, a to 
oznacza, że przybliża się czas wybaczenia i pojednania, tak by po-
tem przy wigilijnym stole nikt nie był samotny.
Post adwentowy i towarzyszące zwyczaje bardzo silnie wpłynęły 
na folklor i znalazły odbicie w literaturze ludowej. Dla rolników 
był to czas odpoczynku. Zakazane były śluby, wesela i zabawy.
W adwencie tradycją jest pieczenie pierników. Domy, w których 

się je wypieka pachną korzen-
nie i miodowo. Polska tradycja 
piernikowa sięga czasów kuch-
ni starosłowiańskiej. Kiedyś był 
to obrzędowy placek, który stał 
się przysmakiem doprowadzo-
nym w Polsce do doskonało-
ści. Pierniki są najzdrowszymi 
ze znanych ciast, a wypiekano 
je we wszystkich domach sta-
ropolskich przez cały adwent: 
przed świętą Katarzyną pieczo-
no małe „katarzynki” - najczę-
ściej w kształcie serduszek. Po 
świętej Katarzynie rozpoczyna-
no pieczenie dużych pierników 
bożonarodzeniowych; na święte-
go Mikołaja – „mikołajki”, pier-
niczki w różnych kształtach, naj-
częściej zwierzątek, lukrowane                                              
i często posypywane kolorowym 
groszkiem. Dziś mamy szeroki 
wybór różnego rodzaju gotowych 

pierników. Warto jednak tradycję 
ich pieczenia podtrzymywać. Czas adwentu pozostanie w sercach 
dzieci jako ważny, szczególny, magiczny. Wiem jaką radością dla 
moich dzieci a później wnuków było ich pieczenie i lukrowanie. 
Czekały na to cały rok. Teraz w swoich domach również celebrują 
ten zwyczaj. Adwent zawsze pozostanie dla nich jako wspaniały 
czas radości i oczekiwania.
W okresie adwentu przypadają święta ważnych świętych: Kata-
rzyny, Andrzeja, Barbary, Mikołaja, Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny, Łucji. Z każdym z tych świąt i świętych 
związane są w Polsce odrębne i szczególne legendy, tradycje i zwy-
czaje. 
Cztery tygodnie przed Bożym Narodzeniem są więc w Polsce                   
i w polskim kościele czasem wypełnionym radosnymi przeżycia-
mi, przemyśleniami, ale przede wszystkim oczekiwaniem. 
  Na podstawie ksiązki Hanny Szymanderskiej
                               „Polskie tradycje świąteczne”
   opracowała Ewa Wika 
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IV Pielgrzymka 
Jana Pawła II 
do Ojczyzny 
Światowe 

Dni Młodzieży 
Częstochowa 1991

Najważniejszym wydarzeniem drugiego etapu papie-
skiej pielgrzymki do ojczyzny w 1991r. były obchody 
VI Światowego Dnia Młodzieży. W Polsce powróci-
ła wolność, która budziła się już w 1979 i 1980 roku. 
Teraz możliwe stało się zrealizowanie pragnienia Pa-
pieża, aby Europa zaczęła oddychać dwoma płucami. 
Wybór miejsca na kolejne Światowe Dni Młodzieży 
był jasny – Częstochowa. Po raz pierwszy – nie bez 
trudności – w spotkaniu mogły wziąć udział liczne 
grupy z Rosji, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Słowenii... 
A w Jasnogórskim Wieczerniku maryjne rozważanie 
rozbrzmiewało w wielu językach Wschodu i Zacho-
du, jak w dzień Zielonych Świąt. Zdanie zaczerpnięte 
z Listu do Rzymian „Otrzymaliście ducha przybrania 
za synów” (Rz 8,15) stało się głównym motywem mo-
dlitewnego spotkania Jana Pawła II z młodymi całego 
świata. Hymnem VI Światowego Dnia Młodzieży zo-
stała pieśń „Abba, Ojcze”.
Radość Papieża była przeogromna. Mówił: „Ten szó-
sty z kolei Światowy Dzień Młodzieży posiada swoje 
szczególne znamię, które odróżnia go od poprzednich: 
po raz pierwszy uczestniczą w nim licznie młodzi lu-
dzie z Europy Wschodniej. (…) Serce moje napełnia 
się radością, gdy widzę was razem, młodzi przyjaciele 
ze Wschodu i Zachodu, z Północy i Południa, gdy wi-
dzę was zjednoczonych wiarą w Chrystusa, który jest 
„wczoraj i dziś, ten sam także na wieki”. Wy jesteście 
młodością Kościoła, który stoi wobec wezwania no-
wego milenium. Jesteście Kościołem jutra, Kościołem 
nadziei”.
Światowe Dni Młodzieży zawsze miały swój niepo-
wtarzalny klimat. Dla ich uczestników to coś więcej 
niż tylko możliwość spotkania ludzi o podobnych 
przekonaniach. Dla nich to świadectwo wiary. Ze 
wszystkich stron świata, na spotkanie z Janem Paw-

łem II, przyjechało ponad 1,5 mln młodych ludzi z ok. 
60 krajów. Częstochowa liczyła wtedy 200 tys. miesz-
kańców, a miała przyjąć ponad czterokrotnie więcej 
pielgrzymów z całego świata. Biorąc pod uwagę zale-
dwie kilkumiesięczny czas przygotowania miasta do 
tak spektakularnego wydarzenia – wydawało się to 
nierealne. Wprawdzie Częstochowa miała ogromne 
i sprawdzone doświadczenie w przyjmowaniu kilku-
settysięcznych rzesz pielgrzymujących na Jasną Górę, 
po raz pierwszy jednak pielgrzymi ci mieli przybyć tak 
licznie i pozostać w mieście do sześciu dni.
Ks. Marian Duda był koordynatorem Centralnego Ko-
mitetu Organizacyjnego VI Światowych Dni Młodzie-
ży: „Nie mieliśmy telefonów, Internetu, aż tylu kom-
puterów, jednak wszystko się udało. Wiem dlaczego 
- za sprawą Ducha Świętego, który nas ożywiał, pobu-
dzał do działania, ale przede wszystkim do modlitwy. 
To podczas niej rodziły się pomysły, jak dostarczać do 
diecezji materiały formacyjne, wtedy przychodziły 
nam na myśl osoby, które mogą być sponsorami, wo-
lontariuszami, itd. To dzięki modlitwie młodych ludzi 
w różnych wspólnotach, ruchach i bractwach mieli-
śmy pewność, jako Komitet Organizacyjny, że Pan 
Bóg wspiera i błogosławi to dzieło i że ono się uda, 
bo On tego chce. Pielgrzymi spali u rodzin, a także                        
w akademikach, szkołach, przedszkolach i na polach 
namiotowych”.
Trudno byłoby zorganizować taką imprezę, jak Świa-
towe Dni Młodzieży, bez pomocy wojska. Na polach 
namiotowych rozstawiono namioty wojskowe. Do-
prowadzono wodę i elektryczność. W dzielnicy Pół-
noc, gdzie był jeden z biwaków, wybudowano później 
osiedle mieszkaniowe.
Sama Częstochowa została podzielona na cztery stre-
fy: niebieską, żółtą, czerwoną i zieloną. Każda gru-
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pa otrzymywała skierowanie na nocleg i wyżywienie                     
w kolorze odpowiadającym jednej z tych czterech 
stref. Każda ze stref miała swoje centrum zakwate-
rowania, centrum kulturalne i rekreacyjne, a nawet 
szpital. Młodzież z zagranicy zakwaterowano w samej 
Częstochowie. Wypadało bowiem, aby gospodarze 
ustąpili miejsca gościom. Poszczególne grupy naro-
dowe były kwaterowane wokół kościoła, w którym 
skupiała się działalność duszpasterska i katechetyczna 
w danym języku w dniach poprzedzających przyjazd 
Ojca Świętego.
Bardzo ważna była też sprawa bezpieczeństwa Papieża 
i uczestników spotkania z nim. 
Wszyscy zamarli, gdy nagle, w czasie wieczornego czu-
wania z młodzieżą, do Papieża podbiegła Nigeryjka. 
Nie zdążyła zareagować ani ochrona watykańska, ani 
polska. Na szczęście dziewczyna chciała tylko uści-
skać Ojca Świętego.
                                               c.d.n.
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Panie Jezu, Zbawicielu świata,
Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,

zmiłuj się nad nami
i wybaw nas od wszelkiego zła!

Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby, 
która się rozprzestrzenia,

przywrócił zdrowie chorym,
zachował zdrowych,

wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.
Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze

i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.
Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,

Matki Twojej i naszej,
która wiernie trwa przy nas,

a także przez wstawiennictwo św. Józefa,
Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna.

Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

MODLITWA O USTANIE EPIDEMII

MODLITWA O USTPIENIE EPIDEMII

Ważne rocznice

6 rocznica śmierci dr Wandy Błeńskie

1 rocznica 

Nawiedzenia Obrazu 

Matki Bożej 

Częstochowskiej
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu

pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie

od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę

od godz. 13:30 – 17:45

W najbliższy wtorek przypada Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP. Msze święte w naszym kościele o godz. 7.30, 
10.00 i 18.00. W związku z Mszami pogrzebowymi i epidemią 
tego dnia nie będzie w kościele czuwania dla uproszenia mi-
łosierdzia w Godzinie Łaski – uczyńmy to w naszych domach 
rodzinnych.

Roraty tylko w soboty Adwentu o godz. 6.00. – tego dnia nie 
ma Mszy św. o godz. 7.30 W związku z epidemią nie ma też 
wspólnych śniadań po roratach.

Adwentowe świece Caritas, jako Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie-
ciom, rozprowadzamy w niedziele po Mszach świętych o godz. 
9.30, 11.00, 12.30 przed kościołem, natomiast po Mszach 
świętych rano w niedzielę i wieczornych w sobotę i niedzielę              
w biurze parafialnym. Duże świece – 15 zł, małe – 7 zł.

Wystawione zostały skarbony z napisem „Spraw radość bliź-
niemu na Święta”. Ofiary przeznaczymy na paczki świąteczne 
dla dzieci i rodzin potrzebujących w naszej parafii. Dzisiaj także 
do skarbon możemy złożyć ofiary na Fundusz Pomocy Kościo-
łowi na Wschodzie.

Opłatki wigilijne do nabycia w Kancelarii parafialnej po niedziel-
nych Mszach św. oraz w dni powszednie w godzinach przyjęć.

Biuro parafialne będzie czynne według ustalonych dni i godzin.

Trwa epidemia – przypominamy o obowiązku zasłaniania ust 
i nosa w kościele. Spowiadamy tylko w otwartych częściach 
konfesjonałów, a po zakończonej spowiedzi każdy spowiadają-
cy się dezynfekuje folię ochronną. Nie korzystamy z zamknię-
tych części konfesjonałów. Jednorazowo w naszym kościele 
może przebywać 60 osób.

W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie śp. Mieczysław 
Starosta z ul. Pilickiej, śp. Krystyna Stube z ul. Radosnej – 
Msza pogrzebowa w najbliższy poniedziałek o godz. 13.00 a 
następnie pogrzeb na Junikowie i śp. Longina Pigla z ul. Nowi-
na – Msza pogrzebowa i pogrzeb w najbliższy piątek o godz. 
9.15 w naszym kościele. Polećmy tych zmarłych Bożemu miło-
sierdziu – Dobry Jezu a nasz Panie…

Z powoduobecnej sytuacji epide-
miologicznej, po przeanalizowaniu 
rekomendacji służb sanitarnych, 
z dniem 14 października 2020 r. 
do odwołania zawieszona zostaje 
peregrynacja Matki Bożej w Iko-
nie Jasnogórskiej w Archidjecezji 
Poznańskiej. Wizerunek Jasno-
górski zostanie przewieziony do 
domu zakonnego Sióstr Elżbietanek                       
w Poznaniu


