10. Program dni odpustowych jest wywieszony w gablocie.
11. Dzisiaj po raz ostatni można nabyć ryż pokutny oraz baranki z białej czekolady do
wielkanocnego koszyczka.
12. Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowanie parafianom, którzy
przynieśli żywność i artykuły chemiczne. Zostały one rozdane podopiecznym oraz
zaniesione chorym do domów. Niech dobry Bóg wynagradza błogosławieństwem.
13. Młodzież naszej parafii przygotowała i ręcznie wykonała okolicznościowe butelki na
1050. rocznicę Chrztu Polski. Butelki można nabyć za dobrowolną ofiarą ; dochód z tej
akcji przeznaczony jest na letni wyjazd dzieci i młodzieży.
14. Do wieczności odszedł śp. Kazimierz Kowalczyk z bloku nr 21 (64 lata). Wieczny
odpoczynek racz mu dać, Panie…

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Niedziela Palmowa 20. O3. 2016 r.
1. Rozpoczyna się Wielki Tydzień

2. SPOWIEDŹ ŚW. :W. Poniedziałek, W. Wtorek i W. Środa w godz.
16.00 – 19.00
Droga krzyżowa w Wielki Piątek o godz. 4.00, o wschodzie słońca oraz o
15.30.
*WIELKI CZWARTEK – dzień ustanowienia Eucharystii i
Kapłaństwa. Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18.30. Adoracja
Najświętszego Sakramentu w tzw. Ciemnicy do godz. 22.00
*WIELKI PIĄTEK – dzień śmierci Pana Jezusa

Liturgia Wielkiego Piątku o godzinie 19.00
Po liturgii adoracja przy Grobie Pańskim aż do rezurekcji.
W tym dniu obowiązuje post ścisły.
O godz. 15.00 rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego.
*WIELKA SOBOTA – święcenie potraw przed kościołem:
godz.11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.30 i 16.00
Nowenna do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

WIGILIA PASCHALNA z procesją rezurekcyjną rozpocznie się
w Wielką Sobotę o godz. 21.00
Jest to najważniejsza Eucharystia w ciągu całego roku. Niech nikogo nie zabraknie, aby
świętować Paschę ( przejście Jezusa ze śmierci do życia ). Prosimy o przyniesienie
świec.
2. NIEDZIELA WIELKANOCNA :
Msze św. o godz. 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 15.30, 18.30 i 20.00 / nie ma Mszy
św. o godz. 7.30/.
3. PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY :
Msze św. o godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 15.30 18.30 i 20.00
4. Dziękujemy za odnowienie dzwonków, gongu, kadzielnicy i elementów metalowych
zdobiących ołtarz, tabernakulum i chrzcielnicę. Niech dobry Bóg wynagradza
stokrotnie.
5. Biuro parafialne czynne w poniedziałek od godz.19.30 – 20.30 oraz we wtorek od
godz.16.00 – 17.00 i od 19.30 – 20.00. W Wielką Sobotę biuro nieczynne.
6. Pan Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy MPK w
Poznaniu wraz z Zarządem, ofiarowali parafii ornat. Za ten dar z całego serca
dziękujemy.
7. W miejsce skarbony na kwiaty do Grobu Pańskiego – dzisiaj po nabożeństwie
„Gorzkich żalów” będą zbierane ofiary na ten cel.
8. Dziękujemy za ofiary składane na daninę diecezjalną.
9. Za ofiarowane gałązki bukszpanu i bazi wierzby, które były niezbędne do
przygotowania wiązanek na Niedzielę Palmową oraz za wykonanie wiązanek Wspólnocie Żywego Różańca serdecznie dziękujemy.

