OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 17 kwietnia 2017 r.

1. Drodzy Parafianie i Szanowni Goście! Chrystus Zmartwychwstał ! Pusty grób to dowód na to, że
Jezus wyszedł, aby nas szukać.
My, duszpasterze - życzymy Wam świąt pełnych Bożej Obecności oraz radości i nadziei, jaką
niesie pusty grób Chrystusa.

2. Dziękujemy za pomoc w organizacji Triduum Paschalnego, za dobre serce oraz za ofiary składane na nasz
kościół, na daninę diecezjalną i parafialną oraz za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Bóg zapłać!
3. Msze święte dzisiaj : o godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 15.30,18.30, 20.00 .
Dzisiejsza zbierana taca, przeznaczona jest na KUL i Wydział Teologiczny w Poznaniu.
4. Nowenna przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego– każdego dnia o godz. 15.00.
5.
ODPUST PARAFIALNY KU CZCI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
18 kwietnia (wtorek)
godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli Bożego Miłosierdzia
19 kwietnia (środa)
godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji rodzin
20 kwietnia (czwartek)
godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz w intencji wszystkich
osób powołanych
21 kwietnia (piątek)
godz. 10.00 Msza św. w intencji Chorych
godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia w intencji chorych i cierpiących
godz. 18.30 – Msza św. za zmarłych parafian
godz. 19.30 – „Via Lucis” nabożeństwo drogi światła
26 kwietnia (sobota)
godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego (błogosławieństwo jednośladów)
godz. 16.30 – Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne koła Caritas. Adoracja, koncert
godz. 18.30 – Msza św. w int. ofiarodawców i dobrodziejów w 33 rocznicę ustanowienia parafii
godz. 19.30 – Koncert słowno – muzyczno - filmowy ku czci JP II zatytułowany "ŚWIĘTOŚĆ DLA KAŻDEGO".
godz. 21.00 – Apel Jasnogórski, a po nim adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 24.00)
/możliwość spowiedzi/

Godz. 24.00 – Msza św. dziękczynna w Noc Bożego Miłosierdzia
Niedziela – 23 kwietnia 2017r.
Msze św.: 7.3o, 8.3o, 10.oo, 11.15, 12.3o, 18.30, 20.oo
15.oo – Msza św. odpustowa połączona z Koronką do Miłosierdzia Bożego
Ks. bp Grzegorz Balcerek
„Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników.
Kto w tym dniu przystąpi do Źródła Życia – obiecał Pan Jezus- ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. Do godnie
przyjętej Komunii św. w tym dniu – jest przywiązana wyjątkowa łaska: zupełnego odpuszczenia win i kar.

W piątek w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego zbiórka do puszek na Caritas Diecezjalną.
20 kwietnia br., w czwartek w Oktawie Wielkanocy, upływa piętnaście lat od ingresu Księdza Arcybiskupa
Metropolity Stanisława Gądeckiego do Katedry Poznańskiej, czyli uroczystego podjęcia posługi
pasterskiej w naszej Archidiecezji. W dniu tym, o godz. 1800, Ksiądz Arcybiskup Metropolita przewodniczyć
będzie w Katedrze Mszy świętej, na którą serdecznie wszystkich zapraszamy.
9. Do wieczności odeszli:
śp. Marianna Laskowska z bloku nr 17 ( 65 lat) pogrzeb w Owińskach
śp. Szymon Klimek z bloku nr 4 (79 lat) pogrzeb w Sobocie 19.04. br. o godz. 13.00
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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