
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 
21.04.2019r. 

 

W radości Zmartwychwstania Pańskiego Parafianom i Gościom życzymy prawdziwego pokoju, 
zdrowia oraz wszelkich łask Zmartwychwstałego Jezusa. Niechaj te świąteczne dni będą dla 
każdego z Was czasem umocnienia wiary. Życzymy wiele pogody ducha i prawdziwie 
chrześcijańskiej radości. Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się czynnie                      
w przygotowanie liturgiczne Triduum Paschalnego i przygotowali dekorację w świątyni na święta  

 
1. Dzisiaj w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego: 

• Msze św. o godz. 6.00 z procesją, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45 i o 19.00 

• Nowenna do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 (w górnym kościele) prowadzona przez 
Rodzinę Saletyńską  

 
2. W poniedziałek II Święto Msze św. jak w niedzielę (nie ma Mszy św. o godz. 20.00).                  

Ofiary na KUL i WT w Poznaniu 

 

3. Trwa Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy codziennie na godz. 15.00 
 

4. Grupy Duszpasterskie 

• Duszpasterstwo Młodzieży – w piątek Msza św. o godz. 18.30 i spotkanie 

• Ministranci i kandydaci – w sobotę o godz. 10.00  

• Żywy Różaniec – w niedzielę różaniec w intencji kapłanów po Mszy św. o godz. 7.30  
 

5. Pierwsza Spowiedź św. dla dzieci klas III w czwartek 25 kwietnia o godz. 16.30.                      

Komunia św. w niedzielę 19 maja na Mszy św. o godz. 10.00 

 
6. Nabożeństwo do św. Rity we wtorek o godz. 17.30 w kościele górnym 

 
7. W Piątek: 

• Spowiedź św. tylko popołudniu 16.30 – 18.00  

• Z racji Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego nie obowiązuje post 
 

8. W sobotę różaniec za zmarłych z wymienianek (część II) o godz. 18.00  
 

9. W przyszłą niedzielę Święto Miłosierdzia Bożego: 

• Rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia 

• Msza św. w intencji mieszkańców Nochowa o godz. 9.00  

• Msza św. w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej o godz. 10.15 

• Dzieci na Mszę św. o godz. 11.30 przynoszą „Skarbonki Miłosierdzia – Caritas” 

• O godz. 15.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

• Święto patronalne Caritas 

• Przed kościołem zbiórka do puszek na Caritas Archidiecezjalną  

 

10. Kongres Rodzin, organizowany przez Przymierze Miłosierdzia ze Śremu w KCEK w najbliższą 
sobotę i niedzielę  



 
11. Dzieci zapraszamy na wakacyjny wypoczynek do Serdecznej Osady (terminy podane                  

są na stronie internetowej parafii). Karty uczestnika można odbierać w Biurze Parafialnym 
lub ze strony internetowej 
 

12. Dziękujemy za ofiary składane na daninę diecezjalną (ofiary złożyło 1017 rodzin)  
 

13. Nasze Przedszkole organizuje „Mini Noc Nauki” dla przedszkolaków i rodziców w piątek                 

w godzinach 17.00 – 19.00. Bilety do nabycia w kawiarni i w przedszkolu 

 

14. W najbliższym czasie organizowane wyjazdy i pielgrzymki: 
➢ Żywy Różaniec – na powitanie Jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej w Poznaniu w sobotę                  

18 maja oraz na VII Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca w sobotę 1 czerwca 
➢ Domowe Ogniska Miłosierdzia – na Święto Miłosierdzia Bożego do Lichenia 27 kwietnia                        

i do Sanktuarium Św. Faustyny w Kiekrzu w niedzielę 28 kwietnia 
➢ Zapisy w kawiarni Emaus  

 
15. Organizujemy wyjazd dla młodzieży na Lednicę w sobotę 1 czerwca. Koszt 45 zł.                     

Zapisy w przyszłą niedzielę po Mszach św. w zakrystii  

 

16.  W tym tygodniu odeszli do Pana śp. Elżbieta Kołak (pogrzeb we wtorek o godz. 12.00) oraz 
Urszula Ratajczak (pogrzeb w czwartek o godz. 13.00). Wieczny odpoczynek…  
 

17. Polecamy prasę katolicką. 
 

 


