OGŁOSZENIA PARAFIALNE
8. niedziela zwykła 26 lutego 2017 r.

1. W najbliższą środę przypada Popielec ; rozpoczynamy Wielki Post – czas pokuty, modlitwy i rozważania
Męki Pańskiej.
W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy.
Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 15.30, 17.00, 18.30 i 20.00.
Podczas każdej Mszy św. posypywanie głów popiołem.
W Środę Popielcową przed kościołem będziemy zbierać ofiary na Caritas Diecezjalną.
„Gorzkie żale” w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 16.00.
Przed nabożeństwem Msza św. o godz. 15.30.
Droga krzyżowa w piątki : godz. 17.30 - dla dzieci, godz. 19.30 - ogólna
2. Dzisiaj rozpoczyna się 49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
3. „24 h dla Pana” – 28 lutego o godz. 8.00 Mszą św. rozpoczynamy adorację, która potrwa do Środy
Popielcowej, do godz. 8.00. Intencją adoracji jest dobre przeżycie Wielkiego Postu oraz odnowa duchowa
młodych. Zapraszamy do wpisywania się na listę, aby w dzień i w nocy zawsze ktoś czuwał przed Panem
Jezusem. Lista znajduje się pod obrazem Jezusa Miłosiernego. Jednocześnie zachęcamy, aby w dzień i w nocy
przychodzić i czuwać przed Bogiem. W godz. 22.00-23.00 adorację poprowadzi zespół DA Miłosierdzie.
4. Parafialne rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. prof. Janusz Nawrot, trwać będą od 12 – 15
marca, rekolekcje dla dzieci od 5 - 7 kwietnia.
5. Przy obrazie Jezusa Miłosiernego wyłożone są koperty na daninę diecezjalną
6. W Środę Popielcową rozpoczniemy inicjatywę „Woreczek ryżu”.
7. Serdecznie zachęcamy do nabywania „Zdrapki Wielkopostnej”. To takie wyzwanie na czas Wielkiego Postu,
które każdego kolejnego dnia będzie nakładać na nas jakieś drobne zadanie do wykonania. Zdrapka
przeznaczona jest dla rodzin, osób samotnych, dla starszych, dzieci i młodzieży. Zdrapkę można nabyć przy
wyjściu z kościoła.
8. Organizujemy pielgrzymkę do Fatimy w terminie 6-13.11.2017. Szczegółowe informacje w gablocie.
9. Do wieczności odszedł
śp. Stanisław Kaniewski z bloku nr 26 ( 73 lata). Msza św. i pogrzeb w czwartek o godz. 12.30.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…
WIADOMOŚCI DIECEZJALNE

W czwartek, 2 marca br. o godz. 1830 zostanie odprawiona w naszym mieście tradycyjna Droga Krzyżowa.
Rozpocznie się ona Mszą św. w poznańskiej farze o godz. 1800 i uda się na Plac A. Mickiewicza.
WIADOMOŚCI AKADEMICKIE

1. W poniedziałek spotkanie akademickie „Studencko ku górze” o godz. 20.00.
2. Próba Zespołu DA Miłosierdzie o godz. 19.15. Zapraszamy do salki św. Cecylii.
3. Całą społeczność akademicką zapraszamy w Środę Popielcową na Mszę św. o godz. 20.00.
Od dzisiaj do nabycia nowy numer „Drogi Miłości”.
W nim m. in.:
- Jakiego współlokatora ma ks. Tomasz Kolinski na nowym probostwie?
- Wywiad z rodzicami dominikanina ojca Tomasza - którzy opowiadają, jak to jest, kiedy dziecko wybiera
drogę powołania konsekrowanego
- Jak działają poszczególne parafie naszego dekanatu.

