Pielgrzymka jest w trzech wariantach; szczegóły w gablocie.
13. Do wieczności odeszli:
śp. Ratajczak Genowefa z ul. Chocimskiej ( 93 lata)
śp. Zbierska Maria z bloku nr 25 ( 94 lata)
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
6. NIEDZIELA WIELKANOCNA 01.05. 2016 r.

www.milosierdzie.poznan.pl

Rozpoczyna się maj, miesiąc poświęcony Matce Bożej ; zapraszamy na
nabożeństwa majowe codziennie o godz. 18.00.
1. Za tydzień, 8.05. br. podczas Mszy św. o godz. 10.30 i 12.30 dzieci naszej parafii przystąpią
do Pierwszej Komunii św. Prosimy wszystkich niezwiązanych z tą uroczystością o wybranie innej
godziny Mszy św.

W związku z I Komunią św. 8 maja Msze św. odprawione będą:
o godz. 7.30, 8.30, 9.30, 10.30 i 12.30 - komunijne, 15.30, 18.30 i 20
2. We wtorek 3 maja uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. jak w niedzielę.
3. W środę po wieczornej Mszy świętej odbędzie się w kościele spotkanie dla rodziców
młodzieży, która w dniu 13 maja otrzyma sakrament bierzmowania.
4. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Chorych odwiedzimy w piątek i sobotę.
Okazja do spowiedzi św. w piątek od godz. 15.30 oraz każdego dnia przed Mszą św.
5. W środę i czwartek próby dla dzieci pierwszokomunijnych:
grupa I - godz. 16.00, grupa II - godz. 17.00.
6. Dzisiejsza niedziela jest dniem pomocy dla ASD w Poznaniu i czasem modlitwy w intencji
powołań kapłańskich i zakonnych.
7. Przeżywając Rok Miłosierdzia zapraszamy do naszego sanktuarium na kolejne spotkanie z
cyklu „Wykłady Otwarte” organizowane przez Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu.
Wykład „ Oblicze Miłosierdzia Bożego w Piśmie św.” wygłosi ks. prof. UAM dr hab. Piotr
Ostański, w czwartek 5 maja o godz. 19.00.
8. Zachęcamy do udziału w spotkaniu młodych na Polach Lednickich w dniu 4 czerwca.
Koszt wyjazdu ok. 25 zł. Więcej informacji w zakrystii i na plakacie w kruchcie kościoła.
9. W czwartek 12 maja 2016 roku przypada 17. rocznica śmierci śp. ks. abpa Jerzego
Stroby. W tym dniu w katedrze o godz. 8.00 będzie odprawiona Msza święta za zmarłego
Pasterza Kościoła Poznańskiego.
10. Spotkanie Wspólnoty Różańcowej dzisiaj po rannej Mszy św.
11. Wspólnota Żywego Różańca organizuje w dniach 3 - 4 czerwca br. pielgrzymkę do
Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej i do Częstochowy oraz na spotkanie modlitewno formacyjne, które odbędzie się 21 maja 2016r. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
w Szamotułach. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Szczegóły w gablocie ogłoszeń,
zapisy w zakrystii.
12.Archidiecezja poznańska organizuje pielgrzymkę do Rzymu w podziękowaniu za
przeżycie Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży.

