OGŁOSZENIA PARAFIALNE
4. NIEDZIELA WIELKANOCNA 26. IV 2015 r.

www.milosierdzie.poznan.pl
1. Za dwa tygodnie 10.05.br. dzieci naszej parafii podczas Mszy św. o godz. 11.30 przystąpią do
Pierwszej Komunii św. Już dziś prosimy wszystkich niezwiązanych z tą uroczystością o wybranie
innej godziny Mszy św.

W związku z I Komunią św. Msze św. 10 maja odprawiane będą:
o godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.30 komunijna, 15.30, 18.30 i 20
2. Nabożeństwa majowe od piątku, każdego dnia o godz. 18.00
3. W tym roku 3 maja przypada w niedzielę, dlatego uroczystość NMP Królowej Polski przeniesiona
została na sobotę 2 maja. Msze św. o godz. 8.00, 10.00 - w intencji naszej Ojczyzny i 18.30
4. W czwartek o godz. 16.30 próba dla dzieci pierwszokomunijnych.
5. Za tydzień niedziela pomocy dla ASD w Poznaniu.
6. Spotkania młodzieży przed bierzmowaniem:
Klasy I : poniedziałek godz. 17.00 – chłopcy, 17.30 - dziewczęta
7. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. w piątek od 16.00
oraz każdego dnia przed Mszą św. Chorych odwiedzimy 8 i 9 maja br.
8. Za tydzień w niedzielę zapraszamy maturzystów na Mszę św. o godz. 20.00. Otrzymają
indywidualne błogosławieństwo i przez wstawiennictwo bł. Piotra Jerzego Frassatiego modlić się
będziemy o dobre wyniki egzaminów.
9. 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. (Osoby, które się zgłosiły proszone są o uregulowanie kosztów wyjazdu).
10. Spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca odbędzie się w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz.
7.30
11. Apel Jasnogórski w każdą sobotę o godz. 21.00
12. W przyszłą niedzielę będzie do nabycia kolejny numer naszej gazety „Droga Miłości”.
W punkcie informacji prasa katolicka.
13. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ”Stop aborcji!” organizuje zbiórkę podpisów pod
obywatelskim projektem ustawy o pełnej ochronie prawnej życia i zdrowia dziecka od momentu
poczęcia.
Na sumieniach prawodawców ciążyć będzie to, co z tym projektem zrobią, natomiast własciwą
reakcją naszego sumienia jest wsparcie prawa chroniącego dzieci.
Zachęcamy o poparcie tej inicjatywy poprzez złożenie swojego podpisu na liście. Akcję zbierania
podpisów wspomaga parafialny odział Caritas.
14. Do wieczności odeszli:
śp. Włodzimierz Konieczny z bloku nr 21
śp. Anna Szczepanowska z bloku nr 19
śp. Stanisław Strzyżykowski z bloku nr 22
śp. Jacek Krygier z bloku nr6
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

