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1. Uroczystości XXV-lecia sakry biskupiej Księdza Arcybiskupa Metropolity Stanisława Gądeckiego odbędą się w
Katedrze Poznańskiej w niedzielę 26 marca br. o godz. 1300. Ksiądz Arcybiskup Metropolita będzie
przewodniczył dziękczynnej Mszy Świętej w otoczeniu zaproszonych księży kardynałów, arcybiskupów i
biskupów.
2. Dzisiaj „Gorzkie żale” o godz. 16.00. Przed nimi Msza św. o godz. 15.30.
Droga krzyżowa w piątek:
*dla dzieci o godz. 17.30
*dla dorosłych o godz. 19.30
3. Ponieważ w tym roku 19 marca przypadł w niedzielę, dlatego w poniedziałek 20 marca Kościół będzie obchodził
uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Msze Święte o godz.8.00 i
18.30 . Podczas Mszy Świętej tego dnia przez wstawiennictwo opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za
mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej o godne wypełnianie przez nich swojego powołania.
4. W sobotę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia. Podczas wieczornej Mszy św.
możliwość duchowej adopcji dziecka poczętego. Deklaracje będą wyłożone w kruchcie kościoła.
W tym dniu zbiórka do puszek na Fundusz Obrony Życia
5. . Zapraszamy do włączenia się w inicjatywę "Woreczek ryżu". Szczegółowe informacje na woreczkach pod obrazem św.
Józefa.
6. Spotkanie dla przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania: klasy I gimnazjum - poniedziałek
po wieczornej Mszy św. ok. godz. 19.00
7. W czwartek o godz. 19:30 spotkanie młodych poruszonych ideą Światowych Dni Młodzieży.
8. W kruchcie kościoła są do nabycia paschaliki wielkanocne. W poniedziałek i czwartek w godz. 10.00 – 12.00 można
uzyskać pomoc w rozliczeniu podatku z możliwością przekazania 1% na Caritas.
9. Środa 22 marca br. jest dniem otwartych drzwi w szkole „Zawsze Razem” w godz. 17.00 – 18.00
10. Dziękujemy za składane ofiary na daninę diecezjalną. Koperty są wyłożone przy obrazie Miłosierdzia Bożego
oraz przy św. Antonim.
11. Organizujemy pielgrzymkę do Fatimy w terminie 6-13.11.2017. Szczegółowe informacje w gablocie.
12. Duszpasterstwo Mężczyzn Archidiecezji Poznańskiej zaprasza na Męską Drogę Krzyżową ulicami Ostrowa
Tumskiego w Poznaniu w piątek 31 marca 2017 o godz. 19.30, początek przed gmachem Seminarium Duchownego,
ul. Wieżowa 2/4. Drodze Krzyżowej przewodniczyć będzie ks. bp Zdzisław Fortuniak.
12. W minioną niedzielę zebraliśmy na wsparcie syryjskiej rodziny z Aleppo 8981,00 zł. Tą sumą możemy

wesprzeć nie jedną o której informowaliśmy ale trzy syryjskie rodziny. Za ten wspaniały dar serca
niech Jezus wszystkim wynagrodzi. Za tydzień podamy nazwiska rodzin które są objęte naszą opieką.
12. Akademia Piłkarska Champions Poznań pod patronatem szkoły oo. pijarów na naszym osiedlu to projekt
ogólnopolski, w którym prowadzone są treningi piłki nożnej dla dzieci na dwóch poziomach:
a) KINDER Akademia : dla dzieci 4-6 lat
b) CHAMPIONS Akademia : dla dzieci 7-12 lat
Zajęcia będą odbywały się w dwa razy w tygodniu w Zespole Szkół Zakonu Pijarów na osiedlu Sobieskiego 114.
Szczegółowe informacje o terminie treningów, o adresie internetowym i kontaktowym numerze telefonu dostępne na
plakacie.

Ogłoszenia akademickie
1. W poniedziałek spotkanie akademickie „Studencko ku górze” o godz. 20.00. Zapraszamy na krąg biblijny.
2. Próba Zespołu DA Miłosierdzie o godz. 19.15. Zapraszamy do salki św. Cecylii.
3. Spotkanie DA 25+ w środę o godz. 20.00.
4. Zapraszamy na rowerową Drogę Krzyżową w sobotę 25 marca. Rozpoczynamy o godz. 7:00. Szczegóły na plakacie
w gablocie.
5. Rekolekcje akademickie odbędą się w terminie 9-12 kwietnia br.
6. Organizujemy wakacje akademickie śladami bł. Pier Giorgia Frassatiego. Szczegółowe informacje po Mszy św. o
godz. 20:00

