12 maja 2019

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W najbliższą sobotę 18 maja rozpocznie się w naszej archidiecezji peregrynacja Matki
Bożej w znaku Jasnogórskiego Obrazu. Msza św. rozpoczynająca tę wędrówkę
zostanie odprawiona o godz. 12.00 na placu przed kościołem Nawiedzenia NMP na
os. Bohaterów II Wojny Światowej w Poznaniu.
2. Z okazji rozpoczynającej się peregrynacji bardzo proszę by na sobotę 18 maja
udekorować nasze domy flagami, obrazami lub symbolami maryjnymi.
3. Z tyłu kaplicy można nabyć flagi maryjne - duże i małe, oraz emblematy maryjne.
4. W poniedziałek 13 maja rozpoczynamy czas nabożeństw fatimskich, nawiązujących
do objawień Matki Bożej w Fatimie. Są one odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do
modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Nabożeństwa fatimskie
odprawiamy 13. dnia miesiąca od maja do października. Początek nabożeństw jutro
o godz. 19.00. Bardzo proszę by figurę Matki Bożej niosły panie ze wspólnoty
Żywego Różańca.
5. Róże różańcową noszącą imię Matki Bożej Fatimskiej zapraszam w poniedziałek na
godz. 16.30 na wspólna kawę a po niej na Mszę św. w intencji członków tej Róży.
6. Osoby chętne do śpiewania w scholii parafialnej zapraszam na spotkanie we wtorek
o godz. 19.00.
7. Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów do wspólnego wyjazdu nad piękne
polskie morze w terminie od 4 do 10 września. Przygotowaliśmy dla Państwa ciekawy
program i gwarantujemy najlepsze towarzystwo.
8. Zapraszamy dzieci do udziału w koloni parafialnej na – Rancho Colorado, Trzciel
koło Nowego Tomyśla. Od 15-21.07, cena 550 zł. W programie: wycieczki rowerowe,
nauka jazdy konnej, zwiedzanie parowozowni w Wolsztynie, zwiedzenie Muzeum
Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu, mobilne planetarium, warsztaty
artystyczne, turniej gier planszowych, olimpiada sportowa, podchody, ognisko,
jezioro, basen. Informator, karta uczestnika kolonii oraz zapisy u Księdza Macieja.
Plakaty na drzwiach oraz stronie i FB parafii.
Wpłaty: I rata 150 zł do 19 maja 2019 r., II rata do 9 czerwca 2019 r.
9. Organizujemy wyjazd młodzieży na Lednice. Osoby chętne do wyjazdu proszę
o kontakt po Mszy św. z ks. Maciejem.
10. Przez cały miesiąc gromadzimy się na nabożeństwach majowych, które odprawiamy
w dni powszednie od poniedziałku do piątku o godz. 20.00 i kończymy Apelem
Jasnogórskim. W soboty i niedziele oraz w święta kościelne odprawiamy nabożeństwa
o godz. 17.30.

