
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

    01.04.2018 

 

Drogim Parafianom, Szanownym Gościom i odwiedzającym nasze 
Sanktuarium Eucharystyczne – z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
serdecznie życzymy pięknego przeżycia tego świętego czasu, paschalnej 
radości i wielu łask Bożych w codziennym życiu. Niech będzie to czas 
niestrudzonych i owocnych poszukiwań, odkrywania i doświadczania 
obecności i miłości Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana! 

1. Nowenna do Miłosierdzia Bożego – dzisiaj, od Niedzieli Wielkanocnej i przez całą 
oktawę – bezpośrednio po wieczornej Mszy św. 

2. W Poniedziałek Wielkanocny w naszym kościele Msze św. według porządku 

niedzielnego. Składka będzie przeznaczona na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego i Wydziału Teologicznego UAM – u w Poznaniu. 

3. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. W czwartek adoracja 

Najświętszego Sakramentu po wieczornej Mszy św. do godz. 20:00. Okazja  

do spowiedzi św. w czwartek podczas wieczornej adoracji, w piątek od godz. 17:00  

i w sobotę od godz. 17:30. 

4. Nabożeństwo ku czci Matki Bożej w I sobotę miesiąca – różaniec i medytacja 

przed Najświętszym Sakramentem – bezpośrednio po Mszy św. o godz. 8:00. 

5. Chorych i starszych Parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną w piątek  

i w sobotę przed południem – według dotychczasowych ustaleń. 
6. W piątek – z racji oktawy wielkanocnej – nie obowiązuje wstrzemięźliwość  

od pokarmów mięsnych. 

7. Za tydzień – Niedziela Miłosierdzia Bożego i początek Tygodnia Miłosierdzia. 

Przed kościołem zbiórka do puszek na Caritas Archidiecezjalną. Zapraszamy  

na Nieszpory do Miłosierdzia Bożego w przyszłą niedzielę o godz. 17:00. 

8. Młode małżeństwa i rodziny z dziećmi serdecznie zapraszamy na kolejne –  

– otwarte spotkanie duszpasterskie ( przy kawie ) w przyszłą niedzielę, 8 kwietnia,   

o godz. 15:30 w Sali Karmelitańskiej. 

 Ogłoszenia duszpasterskie 



9. Dziękujemy Parafianom, którzy już złożyli daninę diecezjalną. Koperty znajdują 
się na bocznych ołtarzach. 

10. Organizujemy pielgrzymkę do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Stoczka Klasztornego  

w dniach 26 – 27 maja br. (sobota – niedziela). Szczegółowy program i zapisy – 

– w niedziele po Mszy św. w zakrystii. 

11. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego. Polecamy ciekawe 

komentarze biblijne do czytań mszalnych oraz artykuły. Cena Przewodnika – 5 zł. 

12. W ubiegłym tygodniu zmarli nasi parafianie:  

śp. Tadeusz Witka, śp. Marek Białyński, śp. Aniela Malicka. 


