OGŁOSZENIA PARAFIALNE
III Niedziela Wielkiego Postu 28. O2. 2016 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 połączona z Komunią Świętą.
*dla dorosłych o godz. 19.30
2. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. każdego
dnia przed Mszą św. oraz w pierwszy piątek od godz. 16.00.
Chorych odwiedzimy w Wielkim Tygodniu.
3. W piątek Msza św. połączona z Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00
4. Prasa katolicka w punkcie Informacji. Przed kościołem do nabycia nowy numer parafialnej
gazety „Droga Miłości”.
5. W sobotę spotkania z dziećmi pierwszokomunijnymi : grupa I o godz. 10.30, grupa II o
11.30.
6. W związku z jubileuszem 1050. rocznicy Chrztu Polski, PZC w przyszłą niedzielę będzie
rozprowadzał domowe kropielniczki. Chcemy nawiązać do dawnej tradycji, gdy w rodzinach
chrześcijańskich przy drzwiach wejściowych znajdowała się kropielniczka z wodą święconą.
Więcej o nich można przeczytać w gazecie parafialnej.
7. W tym roku przeżywamy 1050. rocznicę Chrztu Polski. Program obchodów
wywieszony w gablocie. Zachęcamy do udziału w uroczystościach, szczególnie w dniu
16.04. na stadionie Inea. Wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w tym historycznym
wydarzeniu, prosimy o dokonanie rejestracji poprzez stronę www.stadion2016.pl
8. W kruchcie kościoła są do nabycia paschaliki wielkanocne oraz ryż pokutny. Za tydzień
będą kartki świąteczne wykonane przez dzieci ze szkoły „Zawsze Razem”. Parafialny Zespół
Caritas prosi o przynoszenie napełnionych „Tytek Miłosierdzia” do dnia 10 marca.
Wzorem lat ubiegłych PZC uruchamia punkt pomocy rozliczenia podatku za rok 2015 dla
emerytów i rencistów, chcących przekazać 1% z podatku na Caritas Polska. Dyżury we
wtorki i czwartki w godz. 8.45 – 11.00
9. Dziękujemy za składane ofiary na daninę diecezjalną. Koperty są wyłożone przy obrazie
Miłosierdzia Bożego oraz przy św. Antonim.
10 Odbiór zamówionych alb dla dzieci pierwszokomunijnych w czwartek 3 marca br. w salce
parafialnej. Alby dla dziewczynek o godz.19.00, dla chłopców o 19.30.
11. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 7.30 spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca.
12. x. Krzysztof organizuje pielgrzymkę autokarową do Lublina, Zamościa, Sandomierza i
okolic. Odbędzie się ona w dniach od 21 do 24 kwietnia. Koszt wyjazdu to 400 zł. Zapisy i
szczegóły wyjazdu w zakrystii.
11. Do wieczności odeszli : śp. Jerzy Hoffmann z bloku nr 42 ( 68 lat) oraz
śp. Wanda Sawicka z bloku nr 5 ( 94 lata).
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie….

