O G Ł O S Z E N I A D U S Z PA S T E R S K I E
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - 16.04.2017
Wszystkim Drogim Parafianom
i Szanownym Gościom
spędzającym święta w naszej wspólnocie parafialnej
składamy najserdeczniejsze życzenia.
Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza swoimi łaskami i swym
błogosławieństwem, a prawda o Jego zwycięstwie nad śmiercią dodaje nam
entuzjazmu, by iść i głosić Dobrą Nowinę w codzienności wszędzie tam,
gdzie nas Bóg posyła. Szczęść Boże!
W dzisiejszą niedzielę:
1. Msze św. w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jak w każdą niedzielę, z wyjątkiem
Mszy św. o godz. 7:30. W poniedziałek wielkanocny Msze św. wg porządku niedzielnego.
Ofiary zbierane tego dnia w kościele przeznaczone będą na Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu i szkoły katolickie.
2. Nowenna przed Uroczystością Bożego Miłosierdzia dzisiaj o godz. 11:45. W ciągu tygodnia
codziennie po wieczornej Mszy Św.

W tym tygodniu:
1. Rodzina Radia Maryja przy Kolegiacie zaprasza na różaniec we wtorek o godz. 16:00 i Mszę
św. o godz. 16:30. Po Mszy św. spotkanie na salce.
2. Zapraszamy rodziców dzieci, które w tym roku przystąpią w naszej parafii do I Komuni Św.
we wtorek na Mszę św. o godz. 18:00 i po niej na konferencję pani metodyk Joanny Staniś Rzepki na temat, jak rodzice mają przygotować swoje dzieci do pierwszej spowiedzi.
3. W czwartek 15 rocznica ingresu ks. arcybiskupa S. Gądeckiego do naszej katedry. Pamiętajmy
w modlitwach o naszym Pasterzu.
4. W piątek w oktawie wielkanocnej nie obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw mięsnych
i zakaz udziału w hucznych zabawach.
5. Pielgrzymka do Częstochowy w najbliższą sobotę. Wyjazd o godz. 9:00 z pod marketu Netto.

W przyszłą niedzielę
1. Przeżywać będziemy Uroczystość Bożego Miłosierdzia. Przed kościołem będzie zbiórka
do puszek jako wyraz solidarności z narodem syryjskim.
2. Hospicjum św. Jana Kantego zaprasza na Mszę św. za tydzień w niedzielę o godz. 15:30.
3. Za tydzień w niedziele odbędzie się "Marsz dla życia". Rozpocznie się Mszą św. w kościele
sw. Józefa o godz. 16:00, następnie przejdzie ulicami miasta do szpitala.

Pozostałe ogłoszenia:
1. Składamy serdeczne podziękowania za ofiary na kościół i daninę diecezjalną oraz na kwiaty do
Grobu Pańskiego. Słowa szczególnego podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy pomagali
w przygotowaniu kaplicy adoracji, grobu Pańskiego, nieśli baldachim, ministrantom oraz
pozostałym osobom, które współtworzyły liturgię. Bóg zapłać!
2. Przed kościołem można nabyć świąteczny „Przewodnik Katolicki”, „Mały przewodnik dla
dzieci”, „Gość niedzielny” i „Miłujcie się”.

