
Tradycyjnie sprawujemy Pasterki w Wigilię 24 grudnia: godz. 22.00, godz. 24.00. W niedzielę, 25 grudnia uroczystość 
Bożego Narodzenia – Msze św. jak w każdą niedzielę, z jednym wyjątkiem. Nie będzie Mszy św. o godz. 8.00. Tego 
świątecznego dnia przypada 100 rocznica śmierci św. brata Alberta Chmielowskiego. Rozpoczyna się Rok Jego imienia. 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. Zbiórka 
Na KUL, Wydział Teologiczny i szkoły katolickie. 

Plan duszpasterski podczas kolędy
W czasie kolędy, a więc od 27 grudnia 2016 r. do 26 stycznia 2017 r.
Msze św. w tygodniu będą w dni powszednie o godz. 8.00 i 16.00, w soboty o godz.18.30, w niedziele i uroczystości 
bez zmian: 8.00, 9.30, 11.00, 12.15 i 18.30. Biuro parafi alne będzie czynne we wtorki i w czwartki od godz. 15.00 do 16.00, 
w środy od 9.30 do 11.00.

Wraz z księdzem wikariuszem Tomaszem i pomagającym nam salezjaninem ks. Arnoldem Zimińskim 27 grudnia br. 
rozpoczynamy kolędowanie – odwiedziny duszpasterskie naszych parafi an. Cieszymy się na to spotkanie z Wami, wspólną 
modlitwę, poświęcenie domów i Boże błogosławieństwo, które chcemy Wam przynieść! Niech Wasza modlitwa towarzyszy 
i nam kolędującym! 

We wtorek 27 grudnia – święto św. Jana apostoła i ewangelisty. Na Mszy św. o godz. 16.00 – obrzęd błogosławieństwa wina. 
W środę 28 grudnia święto św. Młodzianków męczenników. Na Mszy św. o godz. 16.00, obrzęd błogosławieństwa małych 
dzieci.
W piątek 30 grudnia święto Świętej Rodziny. W sobotę 31 grudnia wspomnienie św. Sylwestra – Msze św. o godz. 8.00, 
Msza św. o godz. 17.00, już z Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki z nabożeństwem dziękczynnym za mijający rok, w intencji 
zmarłych w tym roku naszych parafi an (można też dołączyć zmarłych w 2016 r. naszych bliskich, a mieszkających poza 
parafi ą). Będzie też Msza św. o godz.18.30.
W Uroczytość Świętej Bożej Rodzicielki – 1 stycznia 2017 r. Światowy dzień modlitwy o Pokój. Nie będzie Mszy św. 
o godz. 8.00, pozostałe Msze św. jak w każdą niedzielę. 
W czwartek 5 stycznia – Msza św. wieczorna o godz. 18.30 z Uroczystości. Jest to także Pierwszy czwartek miesiąca od 
godz. 17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
W piątek 6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli. Msze św. z poświęceniem kredy i kadzidła jak 
w każdą niedzielę. Przypada tego dnia Pierwszy Piątek, nie ma też postu. Jest to także święto nakazane – przypominamy! 
Jak również, Światowy Dzień Papieskiego Dzieła Misyjnego – zbiórka na Krajowy Fundusz Misyjny. Po Mszy św. o godz. 12.15 
zapraszamy dzieci klas III na kolędowanie przy żłóbku.

Koncerty, kolędowanie, wydarzenia 
1. W święta i oktawę Narodzenia Pańskiego, podczas Mszy św. w czasie Uwielbienia będziemy śpiewać kolędy. 
2. Mamy do nabycia bilety na koncert w Arenie: „Betlejem w Poznaniu” – 6 stycznia godz. 18.00.
3.  W sobotę 7 stycznia wystapi na Mszy św. oraz z koncertem chór: „Canticorum” z parafi i św. Karola Boromeusza pod dyrekcją 

Roberta Kurczewskiego. 
4. Parafi alną zabawę karnawałową – planujemy na sobotę 25 lutego.
5. W pierwsze dni maja planujemy wyjazd na Kaszuby.
6.  Z racji 100-lecia Objawień maryjnych w Fatimie planujemy pielgrzymkę samolotową do Fatimy i Santiago de Compostella 

w terminie 30.06-7.07.2017 r.

„Niech się weseli święty, bo bliski jest zwycięstwa.
Niech się raduje grzesznik, bo dane jest mu przebaczenie.
Niech powróci do życia poganin, bo do życia jest powołany.
W małym Świętym Dziecku, Bóg daje nam Zbawienie.
Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam w sercu na nowo tę Dobrą Nowinę!
Niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi.
Niech się umocni nadzieją na cały Nowy Rok.
Zdrowia, pomyślności i ludzkiej życzliwości na co dzień!” 

ks. prob. Andrzej Herkt, ks. Tomasz Matuszak, ks. Stanisław Duda, ks. Arnold Zimiński



Plan kolędy — duszpasterskich odwiedzin parafi an!
Proszę o przygotowanie i odczytanie przez któregoś z domowników fragmentu Pisma św. z Księgi Mądrości lub Mądrości 
Syracha. Zgłoszenie kapłanowi, jeśli woda nie jest poświęcona! Zaś dobrowolne ofi ary składane podczas kolędy będą 
przeznaczone na dalsze prace przy budowie naszych organów, kapliczkę MB Fatimskiej oraz być może nowe ławki. Składam 
już teraz wszystkim ofi arodawcom za zrozumienie i otwarte serce – serdeczne Bóg zapłać! Pamiątką kolędy będzie broszura 
nawiązująca do roku duszpasterskiego.

W dni powszednie kolędę rozpoczynamy po Mszy św. o godz.16.45, 
zaś w soboty, niedziele, uroczystości od godz.15.30. 

DATA I KAPŁAN II KAPŁAN III KAPŁAN

27 grudnia, wtorek ul. Wergiliusza 2, 2a, b, c, d, e, f ul. Wergiliusza 4-72 parzyste ul. Wergiliusza 3-47 nieparzyste

28 grudnia, środa ul. Arysofanesa 1-27 ul. Arystofanesa 28-52 ul. Arystofanesa 53-85

29 grudnia, czwartek ul. Eurypidesa 1-49 ul. Erypidesa 36, 36a, b, c, d, e ul. Ajschylosa 1-24

30 grudnia, piątek ul. Ajschylosa 25-53 ul. Ajschylosa 54-90 ul. Sofoklesa 1-25 

2 stycznia, poniedziałek ul. Sofoklesa 26-46 ul. Sofoklesa 47-73 ul. Teokryta 1-30

3 stycznia, wtorek ul. Teokryta 31-55 ul. Safony ul. Owidiusza 2, 4, 6, 8-24 

4 stycznia, środa ul. Owidiusza 26, 28, 30 ul. Owidiusza 32, 34, 36 

5 stycznia, czwartek ul. Homera 107-145 ul. Homera 147-187 ul. Homera 189-227 

7 stycznia, sobota ul. Horacego1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ul. Horacego 15, 17, 19, 21, 23 ul. Plauta

8 stycznia, niedziela ul. Seneki ul. Lukrecjusza 

9 stycznia, poniedziałek ul. Horacego 25, 27, 29, 31 ul. Gombrowicza 4a, b, c, d, e

10 stycznia, wtorek ul.  Gombrowicza 4f, g, h, 6, 6 a, 
b, c

ul.  Gombrowicza 6d, e, f, g, 
h, i, j

11 stycznia, środa ul. Literacka 34, 36, 38 ul. Literacka 43a, b, c, d, e, f ul.  Gombrowicza 3, 5, 7, 9, 8a, b, c, 
d, 10a, b, c, d

12 stycznia, czwartek ul. Literacka 45a, b, c, d, e, f, g ul. Literacka 43g, h, i, j, k, l

13 stycznia, piątek ul. Literacka od. 49-79 ul. Literacka 47 ul. Literacka 45h, i , j, k

14 stycznia, sobota ul. Juwenalisa 2, 2a, b, c, d ul.  Juwenalisa nieparzyste 
1-25, ul. Tyrmanda, 
ul. Hłaski

ul. Literacka od 175 do końca

15 stycznia, niedziela ul.  Kisielewskiego 
ks.Twardowskiego, 
Malewskiej, Moliera, 
Goethego

ul. Fiedlera i Tołstoja ul. Literacka od 81-171 nieparzyste

16 stycznia, poniedziałek ul. Boya-Żeleńskiego, ul.  Parandowskiego, 
Pawlikowskiej-
-Jasnorzewskiej, 
Poświatowskiej

ul. Juwenalisa 4-62 parzyste

17 stycznia, wtorek ul. Paukszty, Grochowiaka ul. Gajcego, ul. Kuwbiaka 

18 stycznia, środa ul. Puszkina, Bunina ul. Turgieniewa i Gogola ul. Czechowa i Bułhakowa

19 stycznia, czwartek ul. Miłosza ul. Herberta ul. Iwaszkiewicza, 

20 stycznia, piątek ul. Proroka od nr 1 ul. Proroka od nr 47 ul. Lermontowa

21 stycznia, sobota ul.  Bałuckiego, Żmichowskiej, 
Jurandota, Kuncewiczowej

ul.  Wańkowicza od 36 parzyste, 
Szelburg-Zarembiny 
i Gołubiewa

ul. Irzykowskiego i Kasprowicza 

22 stycznia, niedziela ul.  Fieldorfa 1 i 1a ul. Parnickiego, Bunscha

23 stycznia, poniedziałek ul.  Poli Gojawiczyńskiej, 
Łuszczewskiej, Jastruna

ul.  Szpotańskiego 
Grudzińskiego, Lema

ul. Fieldorfa 6, 8

24 stycznia, wtorek ul. Wańkowicza 7, 9, 11, ul. Fieldorfa 2, 4 

25 stycznia, środa ul. Wańkowicza 13, 15 ul. Rawicz-Mysłowskiego 2, 4 ul. Pileckiego 10, 12, 14, 16

26 stycznia, czwartek ul. Pileckiego 1, 2 ul. Pileckiego 3, 4, 6, 8 ul. Macewicza, Nieżychowskiego

27 stycznia, piątek ul. Żymierskiego 1, 2, 3, 4, 6 Kolęda dla rodzin, którym nie odpowiadał wyznaczony termin

28 stycznia, sobota Kolęda dla rodzin, którym nie odpowiadał wyznaczony termin


