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Rozpoczynamy wielkopostne rekolekcje parafialne.
Rekolekcje prowadzi ks. Przemysław Tyblewski, prefekt ASD w Poznaniu.
Od poniedziałku do środy Msze św. z naukami rekolekcyjnymi o godz. 8.00 i 18.30.
W poniedziałek po wieczornej Mszy św. spotkanie dla żyjących samotnie; we wtorek po
Mszy św. wieczornej spotkanie dla małżonków. We wtorek o godz. 10.00 Msza św. dla
chorych.
1. W tym roku przeżywamy 1050. rocznicę Chrztu Polski. Główne uroczystości odbędą się
w dniach 14-16.04.2016r. W Poznaniu wydarzenia będą miały miejsce m.in. 16.04. na
stadionie Inea. Wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w tym historycznym wydarzeniu,
prosimy o dokonanie rejestracji poprzez stronę www.stadion2016.pl
2.

Droga krzyżowa w piątek:
*dla dzieci o godz. 17.00 z Mszą św.
*dla dorosłych o godz. 19.30
3. Dzisiaj zbiórka do puszek na Dzieło Pomocy Misjom „Ad Gentes”.
4. Spotkanie przygotowujące do bierzmowania dla dziewcząt z klas drugich
gimnazjum odbędzie się we wtorek o godzinie 19:30.
5. Koperty na daninę diecezjalną wyłożone są przy obrazach Miłosierdzia Bożego oraz św.
Antoniego.
6. Nasza parafia organizuje wyjazd na ŚDM do Krakowa w dniach 29.07 - 1.08. Koszt 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
do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.
7. Za tydzień będzie nowy numer gazety parafialnej „Droga Miłości”.
8. W kruchcie kościoła do nabycia ryż pokutny i paschaliki wielkanocne.
9. Caritas organizuje zbiórkę żywności o długotrwałej ważności. Przy wyjściu z kościoła można
zabrać do domu „Tytkę Miłosierdzia”, napełnić ją artykułami i przynieść do kościoła. Przy
obrazie bł. M. Sopoćki będzie wystawiony kosz na dary.
10.W poniedziałek o godz. 19.30 rozpoczynamy katechezę przedmałżeńską. Spotkania w Sali
Jana Pawła II.
11. Z okazji jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski, w sobotę 16 kwietnia 2016r. na poznańskim
INEA Stadionie odbędzie się uroczysta Eucharystia połączona z nabożeństwem uwielbienia.
Specjalnie na tę okazję zostanie utworzony chór składający się z 1050. osób; wraz z orkiestrą
symfoniczną pod dyrekcją poznańskiego muzyka i kompozytora, Leopolda Twardowskiego.
Próby dla chórzystów będą odbywać się także w naszej parafii. Koordynatorem tej grupy
będzie p. Anna Szeląg &#x2013; lider Akademickiego Zespołu Miłosierdzie. Chętnych do
współtworzenia chóru prosimy o zgłoszenie się i zapisanie w zakrystii.
Szczegółowe informacje znajdują się stronie internetowej naszej parafii:
miłosierdzie.poznan.pl
12. Do wieczności odeszła śp. Urszula Turczyk z bloku nr 22 ( 90 lat)
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

