OGŁOSZENIA PARAFIALNE
5. niedziela zwykła 7 lutego 2016 r.

1. W najbliższą środę przypada Popielec ; rozpoczynamy Wielki Post – czas pokuty, modlitwy i rozważania
Męki Pańskiej.
W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy.
Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 15.30, 17.00, 18.30 i 20.00.
W czasie każdej Mszy św. posypywanie głów popiołem.
W Środę Popielcową przed kościołem będziemy zbierać ofiary na Caritas Diecezjalną.
„Gorzkie żale” w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 16.00.
Przed nabożeństwem Msza św. o godz. 15.30.
Droga krzyżowa w piątki : godz. 17.00 - dla dzieci, godz. 19.30 - ogólna
2. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitwy o Ducha Pokuty oraz 49. Tydzień Modlitw o
Trzeźwość Narodu.
3. W czwartek 11 lutego przypada Światowy Dzień Chorego.
Msza św. w naszym kościele z udzieleniem sakramentu chorych będzie odprawiona 23 lutego br. o godz.
10.00, w czasie parafialnych rekolekcji.
4. Parafialne rekolekcje wielkopostne trwać będą od 21 – 24 lutego , dla dzieci od 14 -16 marca ,
akademickie od 13 -15 marca br.
5. We wtorek o godz. 17.30 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania kl. III. Spotkanie odbędzie się w
sali Jana Pawła II.
6. Nasza parafia organizuje wyjazd na ŚDM do Krakowa w dniach 29.07 - 1.08. Koszt to około 400 zł. W
cenie wliczony jest nocleg, wyżywienie, komunikacja, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma oraz transport.
Uczestnikami mogą być osoby między 14 a 30 rokiem życia. Osoby niepełnoletnie mogą jechać tylko pod
opieką osoby dorosłej. Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie.
7.W piątek dodatkowa Msza św. połączona z Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 .
8. Do wieczności odeszli:
śp. Antoni Wojciechowski z bloku nr 26, (84 lata)
śp. Irena Skrzypczyńska z bloku nr 22, ( 88 lat)
śp. Bożena Musiela z bloku nr 42, (72 lata ). Msza św. pogrzebowa w piątek o godz. 11.30, pogrzeb w
Naramowicach o godz. 13.30
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…
WIADOMOŚCI DIECEZJALNE
W czwartek 11 lutego br. godz. 1830 zostanie odprawiona w naszym mieście tradycyjna Droga Krzyżowa.
Rozpocznie się Mszą św. w poznańskiej Farze o godz. 1800 i uda się na Plac A. Mickiewicza.
Zapraszamy do udziału w tym wielkopostnym nabożeństwie, przez które pragniemy oddać cześć cierpiącemu
Zbawicielowi, przebłagać za grzechy własne, naszego miasta i Ojczyzny oraz uprosić potrzebne łaski dla
wszystkich współczesnych chrześcijan.
W związku z tym, że Droga Krzyżowa wpisuje się w cykl przygotowań do ŚDM, dlatego w sposób szczególny
zapraszamy młodzież.
Z okazji XXIV Światowego Dnia Chorego serdecznie zapraszamy wszystkich chorych, cierpiących i
posługujących im, na uroczystą Mszę św. z błogosławieństwem na wzór Lourdes, którą odprawi Ksiądz Biskup
Grzegorz Balcerek, w niedzielę 14 lutego o godz. 13.30 w kościele Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu przy
ul. Głogowskiej.
W sobotę 13 lutego w godzinach od 10.00 do 13.00 w Publicznym Gimnazjum Katolickim im. Stanisława
Kostki, przy ul. Głogowskiej 92 w Poznaniu, odbędzie się tzw. "biała sobota". Lekarze różnych specjalizacji
będą bezpłatnie udzielać porad. Będzie też można wykonać podstawowe badania laboratoryjne.

