Ogłoszenia parafialne
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
22 marca 2015 roku
zapraszamy na Mszę Świętą i spotkanie rodziców i dzieci
pierwszokomunijne na g.1500.. Obecność obowiązkowa.

1. Dzisiaj

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. Droga Krzyżowa w każdy piątek:

dla dzieci o 1530. W niedzielę Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 1715.
Zebrane ofiary w czasie Gorzkich Żali będą przeznaczone na kwiaty do
Pańskiego Grobu. Ofiary na kwiaty można również składać do skarbony pod
chórem. Za udział w wielkopostnych nabożeństwach można uzyskać odpust
zupełny.

3. Młodzież

klas trzecich gimnazjum i starszych, którzy w maju mają przyjąć
Sakrament Bierzmowania zapraszamy na spotkanie formacyjne w środę o
g.1900 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego. Obecność obowiązkowa.

4. W

najbliższą środę obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
patronalne święto Księży i Braci Pallotynów Prowincji Poznańskiej.

5. W piątek

zapraszamy na Drogę Krzyżową ulicami naszej parafii. Początek o
g. 19 . Trasa przebiega ulicami: Internatowa, Poznańska, Niepodległości,
Skłodowskiej i powrót. Zabieramy ze sobą świece. W kościele jest do
dyspozycji kilkadziesiąt pochodni, które można nieść w czasie procesji.
00

6. W

zakrystii są do nabycia paschaliki w cenie 5 zł i ozdobne świeczki
wielkanocne w cenie 8 zł. Dochód przeznaczony jest na odnowienie ławek.

7. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 informuje, że do 27 marca trwa rekrutacja

do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016.
Można dokonać tego przez Internet : informacje w gablocie lub bezpośrednio
w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku między 800 a 1500.

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Tygodnika „GOŚĆ NIEDZIELNY” i
Tygodnika „NIEDZIELA”.

9. Składamy

serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na kościół, w
postaci ofiar: na tacę, na ogrzewanie czy na remonty.

Abyśmy lepiej przygotowali się do Wielkiego Tygodnia, który rozpoczniemy
za tydzień Niedzielą Palmową, postarajmy się, aby najbliższy tydzień był
dla nas głębszym przeżywaniem Męki Pańskiej
…………..………………………………
KS. PROBOSZCZ - Piotr Kopera SAC

