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Rozpoczynamy wielkopostne rekolekcje parafialne.
Rekolekcje poprowadzi ks. prof. Janusz Nawrot.
Od poniedziałku do środy Msze św. z naukami rekolekcyjnymi o godz. 18.30.
W środę o godz. 10.00 Msza św. dla chorych z udzieleniem Sakramentu Chorych.
Okazja do spowiedzi św. każdego dnia przed Mszą św.
1. Dzisiaj „Gorzkie żale” o godz. 16.00. Przed nimi Msza św. o godz. 15.30.
2 W piątek 17 marca br. nasze sanktuarium stanie się „Kościołem stacyjnym” miasta
Poznania.
godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i okazja do spowiedzi św.
godz. 17.00 Droga krzyżowa pisana na piasku
godz. 18.30 Msza św.
godz. 19.30 Droga krzyżowa
3. Dzisiaj po Mszach św. zbiórka do puszek na wsparcie syryjskiej rodziny z Aleppo.
Sanaa Jabra Hakkani mieszka w Aleppo ze swoją żoną Loutfi Abboud Morcos. Oboje
są chorymi ludźmi. Mają pięcioro dzieci i ograniczone źródła dochodu. Są bardzo
ubodzy. Jako wspólnota parafialna przez pół roku chcemy wspierać ich materialnie.
Za wszelkie ofiary niech Bóg wynagrodzi.
4. Katecheza przedmałżeńska rozpoczyna się w poniedziałek 13 marca br. o 19.30 w domu
parafialnym w Sali Jana Pawła II
5. Jeśli ktoś posiada zbędną albę pierwszokomunijną i zechciałby ją ofiarować dzieciom, które
w tym roku przystąpią do I Komunii św., będziemy bardzo wdzięczni.
6. Zapraszamy do włączenia się w inicjatywę "Woreczek ryżu". Szczegółowe informacje na
woreczkach umieszczonych pod obrazem św. Józefa.
7. Dziękujemy za składane ofiary na daninę diecezjalną. Koperty są wyłożone przy obrazie
Miłosierdzia Bożego.
8. Spotkania dla przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania:
klasy II gimnazjum - wtorek godz. 17.30
klasy III gimnazjum - środa godz. 17.30
Bierzmowanie młodzieży klas III w tym roku 1 czerwca o godz. 18.30
9. Krąg biblijny wyjątkowo w trzecią środę miesiąca tj. 15 marca br. po wieczornej
Mszy św.
10. W poniedziałek przypada 4. rocznica wyboru papieża Franciszka. Niech nasza modlitwa
towarzyszy Ojcu Świętemu.
11. Organizujemy pielgrzymkę do Fatimy w terminie 6-13.11.2017. Szczegółowe informacje w
gablocie.
12. W piątek o godz. 20 spotkanie dla rodziców dzieci, które w tym roku przystąpią do I Komunii
Świętej.
Ogłoszenia 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.
4. Organizujemy wakacje akademickie śladami bł. Pierr Giorgia Frassatiego. Szczegółowe
informacje po Mszy św. o godz. 20:00

