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Spowiedź wielkopostna w naszej parafii w piątek 27.03.br. od godz. 15.00 – 19.00
( przerwa od godz. 16.30 – 17.00)
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Misterium Męki Pańskiej na Poznańskiej Cytadeli w sobotę 28 marca godz. 19.00
„Gorzkie żale” dzisiaj 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
W środę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia. Podczas
wieczornej Mszy św. – możliwość duchowej adopcji dziecka poczętego. W ten dzień zbiórka do
puszek na Fundusz Obrony Życia.
Serdecznie dziękujemy za składane ofiary na daninę diecezjalną.
Za tydzień Niedziela Palmowa. Przed kościołem będą do nabycia palmy. Wspólnota Żywego
Różańca zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w dostarczeniu gałązek bukszpanu i bazi wierzby,
które są niezbędne do przygotowania wiązanek na Niedzielę Palmową. Gałązki prosimy składać
przy wejściu do domu parafialnego, do środy godz. 19. 00
W przyszłą niedzielę po nabożeństwie„Gorzkich żalów” będą zbierane ofiary na kwiaty do Grobu
Pańskiego.
W kruchcie kościoła są do nabycia paschaliki wielkanocne, ryż pokutny oraz baranki. We wtorek i
czwartek w godz. 9.00 – 11.00, można uzyskać pomoc w rozliczeniu podatku z możliwością
przekazania 1% na Caritas. Tradycyjnie można też nabyć pamiątki świąteczne wykonane przez dzieci
ze szkoły „Zawsze Razem” .
Ministranci zbierając na wakacyjny wyjazd dziecięcego zespołu muzycznego i grupy ministrantów –
rozprowadzają zajączki.
Za tydzień w „Gościu” film DVD Mela Gibsona „Pasja”.
W środę po wieczornej Mszy św. spotkanie biblijne.
Od poniedziałku 23 marca br. przy obrazie św. Józefa będzie wystawiony kosz na dar serca dla
potrzebujących rodzin. Wdzięczni będziemy za słodycze i produkty żywnościowe.
Spotkanie dla przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania:
klasa III gimnazjum: czwartek godz. 17.00
Ks. Krzysztof w dniach od 15 do 17 maja organizuje pielgrzymkę autokarową. W programie m.in.
zwiedzanie Opactwa w Lubiążu, zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem, przejście jedną ze ścieżek w
Kalwarii, zwiedzanie Sanktuarium św. Jana Pawła II - nocleg i posiłki w Wadowicach. Koszt 350 zł.

