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1. Dzisiaj „Gorzkie żale” o godz. 16.00.
Droga krzyżowa w piątek:
*dla dzieci o godz. 17.00
*dla dorosłych o godz. 19.30
2. Spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych w czwartek o godz. 19.00 w sali Jana
Pawła II. Będą przyjmowane zamówienia na usługi fotograficzne i filmowe uroczystości.
3. W środę rozpoczynają się rekolekcje szkolne. Program w gablocie.
4. Chorych z Komunią św. odwiedzimy w sobotę 19.03.br. i w Wielki Poniedziałek
21.03.br. od godz. 9.30
5. W tym roku w miejsce jednodniowej spowiedzi wielkopostnej, zapraszamy do
skorzystania z sakramentu pojednania w Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką
Środę od godz. 16.00 do 19.00
6. W kruchcie kościoła są do nabycia paschaliki wielkanocne, ryż pokutny, kropielniczki na
wodę świeconą oraz baranki. We wtorek i czwartek można uzyskać pomoc w rozliczeniu
podatku z możliwością przekazania 1% na Caritas.
Ministranci zbierając na wakacyjny wyjazd dziecięcego zespołu muzycznego i grupy
ministrantów - rozprowadzają ozdobne buteleczki z wodą święconą.
7. Dziękujemy za składane ofiary na daninę diecezjalną.
8. W sobotę przypada uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP.
9. We wtorek wydawana będzie żywność podopiecznym Caritas.
W związku ze zbliżającą się Niedzielą Palmową, wzorem lat ubiegłych serdecznie prosimy o
pomoc w przynoszeniu gałązek palm oraz gryczpanu - bukszpanu do czwartku 17 marca br.
10. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej.
11. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 12.30 będzie śpiewał chór Maria Victoria.
Po Mszy św. krótki koncert chóru.
12. Do wieczności odeszła śp. Teresa Kańduła z bloku nr 7 (66 lat).
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…
WIADOMOŚCI DIECEZJALNE

Misterium Męki Pańskiej na Poznańskiej Cytadeli w sobotę 19.03.br o godz. 19.00
Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu z duszpasterzem wędkarzy Archidiecezji
Poznańskiej ks. Waldemarem Kasprzakiem uprzejmie zapraszają do udziału w uroczystej
Mszy Świętej z okazji Dnia Wędkarza w intencji wielkopolskich wędkarzy, połączonej z
poświęceniem sprzętu wędkarskiego, która zostanie odprawiona w dniu 19 marca 2016 roku
w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Poznaniu na osiedlu
Bolesława Śmiałego 122 o godzinie 18:30. Serdecznie zapraszamy wszystkich Wędkarzy wraz
z rodzinami i sympatykami.

