Ogłoszenia parafialne 14.03.2021
IV Niedziela Wielkiego Postu
1. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiary w drugą niedziele miesiąca.
Podobnie jak przed miesiącem ofiary przeznaczamy na ogrzewanie Kościoła.
2. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.00 zapraszamy. Będą
transmitowane przez Facebooka.
3. Młodych po bierzmowaniu zapraszamy na spotkanie w dniu 21 marca o godz.
16,00 do kaplicy.
4. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17,30.
5. Biblioteka Parafialna jest czynna w środę od 16,00 do 17,30.
6. Dzieci z 3 klasy komunijnej zapraszamy na eucharystie w czwartek 18 marca. Na
mszę św. na godzinę 17,00 zapraszamy dzieci ze szkoły podstawowej nr 1. Dzieci
ze szkoły podstawowej numer 2 uczestniczą we mszy św. o godz. 18,00.
7. W związku z uroczystością św. Józefa zapraszamy parafian na Triduum
modlitewne. We wtorek 16 marca, w środę i czwartek na godz. 20,30. Będziemy
modlili się nieszporami o św. Józefie oraz Litanią do św. W piątek 19 marca w
samą uroczystość dodatkowa Msza święta o godz. 10,00. Braci mężczyzn
zapraszamy na wieczorną liturgię z okolicznościowym kazaniem. Następnie
Droga Krzyżowa. Z racji uroczystości w piątek 19 marca nie obowiązuje post od
pokarmów mięsnych.
8. Droga krzyżowa w piątek o godz. 7,30 dla wszystkich, o godz. 17,00 droga
krzyżowa dla dzieci. Po mszy św. wieczornej Droga krzyżowa dla wszystkich.
9. Biuro cmentarne będzie czynne w sobotę 20 marca w godz. od 9.00 do
godz.11,00.
10. Dziękujemy za ofiary składane na rzecz Parafii. Dziękujemy za wpłaty
dokonywane na konto parafialne. Podczas ostatniej zbiórki na CARITAS
PARAFIALNY zebraliśmy 971 zł. Bardzo za nie dziękujemy.
11. Parafialny Zespół Caritas prosi o składanie artykułów spożywczych, słodyczy
do kosza z napisem „Jałmużna wielkopostna”. Kosz znajduje się przy kaplicy
adoracji w niedzielę w prezbiterium.

12. Przed kościołem można nabyć nowy numer Wiadomości Parafialnych oraz nowy
numer Przewodnika Katolickiego.
13. W Domu Parafialnym można nabywać Paschaliki Wielkanocne.
14. Z tyłu kościoła i przy bocznych wyjściach wyłożone zostały koperty na daninę
diecezjalną.
15. Parafialna Rada Ekonomiczna wraz z Zespołem Caritas organizuje: Wiosenne
Porządki- Posprzątajmy przy Domu Bożym. Wszystkich którzy mają trochę czasu
i sił zapraszamy do wspólnego sprzątania terenu przykościelnego. Pomyśl:
DLACZEGO NIE JA, zabierz grabie, miotłę i rękawiczki i dołącz do nas. Sobota,
20.03.2021 w godzinach 11.00- 17.00. Przewidujemy ognisko i kiełbaski.
16. Serdecznie zapraszamy osoby w wieku od 25 do 74 lat do udziału w bezpłatnych
szkoleniach komputerowych. Na szkoleniach będzie można nauczyć się obsługi
komputera od podstaw, jak również rozwinąć dotychczasowe umiejętności.
Zajęcia odbywać się będą w naszym mieście. Zapisy i informacje po każdej mszy
świętej z tyłu kościoła.17. Informacje o Ekstremalnej Drodze Krzyżowej z
Borówca do Mosiny na plakatach.
18. Drodzy parafianie proszę Was abyście przestrzegali wszystkich wymogów
sanitarnych związanych z uczestnictwem we mszy świętej podczas epidemii.
Proszę Was abyście rozsiadali się w Kościele i nosili maseczki. Korzystajcie z
płynu do dezynfekcji. Jeśli policzycie, że jest już komplet uczestników proszę
pozostańcie na dworze lub przyjdźcie na inną godzinę mszy. Msza św. o 12,00
jest transmitowana i zawsze po niej ok. 13.15 można przyjąć komunię świętą.
Zmarła: +Mirosława Młynarz, l. 78 z ul. Słonecznej; +Grażyna Nowak mama dk
Marka. Msza pogrzebowa we wtorek o godz. 10,30 w kościele św. Anny w
Poznaniu. Pogrzeb o 12,00 na Nowinie w Poznaniu. Dobry Jezu a nasz Panie.

