OGŁOSZENIA PARAFIALNE
III Niedziela Wielkiego Postu 8. O3. 2015 r.
www.milosierdzie.poznan.pl

1. Dzisiaj „Gorzkie żale” o godz. 16.00. Przed nimi Msza św. o godz. 15.30.
Droga krzyżowa w piątek:
*dla dzieci o godz. 17.00
*dla dorosłych o godz. 19.30
2. Z okazji 25 - lecia istnienia diecezjalnego „Caritas” w naszym sanktuarium odbędzie się
25 - godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpocznie się w piątek 13.03.br. o
godz. 15.00, a zakończy w sobotę o godz. 16.00.
W poszczególnych godzinach adorować będą PZC z wszystkich dekanatów naszej
diecezji. Od godz. 21.00 do godz. 05.00 - Szkolne Koła Caritas. O godz. 21.00
zapraszamy starsze dzieci naszej parafii na wspaniały koncert zespołu „Propaganda
Dei”. O północy z piątku na sobotę Mszę św. odprawi ks. bp. Damian Bryl.
Program adoracji wywieszony jest w gablocie.
3. W przyszłą niedzielę rozpoczynają się parafialne rekolekcje kerygmatyczne. Poprowadzi
je ks. Zbigniew Szlachetka. Już dziś serdecznie wszystkich zapraszamy.
4. .Jeśli ktoś posiada zbędną albę pierwszokomunijną i zechciałby ją ofiarować dzieciom, które
w tym roku przystąpią do I Komunii św., będziemy bardzo wdzięczni.
5. W kruchcie kościoła są do nabycia paschaliki wielkanocne i ryż pokutny. Tradycyjnie można
też nabyć pamiątki świąteczne wykonane przez dzieci ze szkoły „Zawsze Razem” oraz
cegiełkę w postaci czekolady na wsparcie tej szkoły.
Ministranci zbierając na wakacyjny wyjazd dla dziecięcego zespołu muzycznego i grupy
ministrantów - rozprowadzają niezwykłe zajączki ( wyhodowane przez ks. Krzysztofa).
6. Dziękujemy za składane ofiary na daninę diecezjalną. Koperty są wyłożone przy obrazie
Miłosierdzia Bożego.
7. Spotkania dla przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania:
klasy I gimnazjum - poniedziałek, chłopcy godz. 17.00, dziewczęta godz. 17.30
klasy II gimnazjum - wtorek godz. 17.30
klasy III gimnazjum - czwartek godz. 17.00
8. W środę krąg biblijny po wieczornej Mszy św.
9 . Bardzo prosimy o podawanie intencji mszalnych na miesiąc przed wyznaczonym terminem.
Intencje można zgłaszać w zakrystii po Mszach św.
10. Do wieczności odeszła śp. Grażyna Partyka z bloku nr 37 (59 lat)
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…
WIADOMOŚCI DIECEZJALNE
Zapraszamy uczniów i nauczycieli oraz dorosłych biegaczy, tych aktywnych i tych początkujących,
do uczestnictwa w 5. Poznańskim Biegu im. o. Józefa Jońca SP. Organizatorem wydarzenia jest
Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu.
Impreza odbędzie się w piątek 17 kwietnia 2015r. w Poznaniu na os. Jana III Sobieskiego.
Zgłoszenia zawodników można dokonać osobiście tylko drogą elektroniczną poprzez formularze online na stronie www.bieg-jonca.pl Wszystkie informacje, Regulamin Biegu, formularze
rejestracyjne dostępne są na stronie Organizatora: www.bieg-jonca.pl
Zapraszamy na kolejny, 30. Pokutny Marsz Różańcowy organizowany przez Krucjatę Różańcową
za Ojczyznę 15 marca 2015r. Po Mszy św. o godz.12.30 w Sanktuarium Bożego Ciała wyruszymy
modląc się na różańcu, by dotrzeć do Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani
Poznania.

