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2. Niedziela Wielkanocy – Niedziela Miłosierdzia Bożego - 3. O4. 2016

Msze św. dzisiaj: godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 15.00,
18.30 i 20.00
Uroczystość Miłosierdzia Bożego

Msza św. odpustowa o godzinie 15.00
1. „Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich
dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Kto w tym dniu przystąpi do
Źródła Życia – obiecał Pan Jezus - ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win
i kar.” Do godnie przyjętej Komunii św. w tym dniu jest przywiązana
wyjątkowa łaska zupełnego odpuszczenia win i kar. Ta łaska jest czymś
znacznie większym niż odpust zupełny.
2. Korzystajmy pokornie z wielkiego Miłosierdzia Bożego w tym szczególnym
dniu. Godzina Miłosierdzia, w której Bóg najwięcej łask udziela, to godzina
15.00. O tej godzinie rozpoczną się uroczystości odpustowe. O godzinie
15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego, a po niej uroczysta Msza św., którą
odprawi ks. bp Grzegorz Balcerek.
3. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada w poniedziałek 4 marca br. W
tym dniu podczas wieczornej Mszy św. będzie można podjąć się Duchowej
Adopcji. Podejmując ją, zobowiązujemy się do odmawiania przez 9 miesięcy
krótkiej modlitwy, jednej dziesiątki różańca i podejmowania wyrzeczeń w
intencji adoptowanego dziecka poczętego.
4. W poniedziałek zbiórka do puszek na Fundusz Obrony Życia.
6. We wtorek o godz. 19.15 w salce św. Jana Pawła II odbędzie się spotkanie dla
kandydatów do bierzmowania z klasy III.
7. W środę po wieczornej Mszy Świętej spotkanie osób, które zapisały się na autokarową
pielgrzymkę do Lublina, Zamościa i Sandomierza.
8. Z okazji odpustu ukazała się płyta zespołu „Salvador”, który dba o oprawę muzyczną
niedzielnych Mszy św. o godz. 10:00. Płyta nawiązuje tytułem i tematyką utworów do
Miłosierdzia Bożego. Można ją nabyć dziś po każdej Mszy Świętej. Przed kościołem
można także nabyć za dobrowolną ofiarą okolicznościowe butelki do wody święconej,
przygotowane przez młodzież naszej parafii. W tym samym miejscu do nabycia nasza
parafialna gazeta „DROGA MIŁOŚCI” – numery archiwalne.
7. Punkt pomocy rozliczenia podatku za rok 2015 dla emerytów i rencistów,
chcących przekazać 1% podatku na Caritas, czynny tylko we wtorek i
czwartek w godz. 8.45 – 11.00, w salce parafialnej.
8. WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W
POZNANIU
ZAPRASZA DO NASZEGO SANKTUARIUM NA CYKL WYKŁADÓW OTWARTYCH:

1. Bardziej sprawiedliwy czy miłosierny:
Bóg Starego Testamentu.
7 kwietnia 2016 r. godz. 19.00 - ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot
2.Obraz Miłosierdzia Bożego i Pismo Święte.
5 maja 2016 r. godz. 19.00 - ks. prof. UAM dr hab. Piotr Ostański
3.„Bóg chce się litować, bo jest dobry, i może, bo jest wszechmocny”. Refleksja ojców
Kościoła.

9 czerwca 2016 r. godz. 19.00 - ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak

