
Ogłoszenia Parafialne 

Niedziela Palmowa 
  

13 kwietnia 2014r. 
 

 

 Dziś w Niedzielę Palmową:  

 

 rozpoczynamy Wielki Tydzień. Program 

nabożeństw i adoracji jest wyłożony na 

stoliku obok  prasy katolickiej oraz 

znajduje się w gablocie i na naszej stronie 

w Internecie. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach                         

i ADORACJI PANA JEZUSA według podanego porządku.  

 

 Procesja z palmami odbędzie się na Mszy św. o godz. 11.30. 

Rozpoczęcie procesji - na zewnątrz kościoła przy krzyżu 

misyjnym.  

 

 Po Mszy św. zapraszamy na krótkie spotkanie rodziców dzieci 

klas III - przygotowujących się do I Komunii św. 

 

 zapraszamy na Gorzkie Żale - o godz. 16.00. 

 

 mamy też drugą niedzielę miesiąca. Dlatego pamiętamy                          

w modlitwie o wszystkich dobrodziejach i ofiarodawcach naszej 

Parafii i Kongregacji. 

 

1. W przedsionku są jeszcze wielkanocne paschaliki Caritas i kartki 

świąteczne. 

 

2. Serdeczne Bóg Zapłać! za pomoc w sprzątaniu placu kościelnego, 

za ofiary składane do skarbony pod chórem na kwiaty do Grobu 

Pańskiego i dekoracje świąteczne oraz za daninę. Bóg zapłać! 

również za ofiary do św. Antoniego. 

 



3. Spowiadamy w Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką 

Środę rano podczas Mszy św. o godz. 8.00 i wieczorem od godz. 

18.00 do 18.30 oraz w Wielki Piątek od godz. 11.30. Tych, którzy 

jeszcze nie byli u spowiedzi św. zachęcamy, aby skorzystać                      

z Sakramentu Pojednania.  

 

4. W Wielki Wtorek odbędzie się Poznańska Droga Krzyżowa, która 

przejdzie ulicami Miasta z Fary na Plac Adama Mickiewicza. 

Towarzyszyć jej będzie Krzyż Światowych Dni Młodzieży. 

Najpierw we Farze będzie o godz. 18.00 Msza św.  Bezpośrednio 

po Mszy św. wyrusza Droga Krzyżowa. Nasza Parafia została 

zaproszona do niesienia KRZYŻA podczas Drogi Krzyżowej od 

stacji VI do VII. Osoby chętne, szczególnie młodzież 

zapraszamy i prosimy o zgłoszenie się do zakrystii. 

 

5. W Wielki Wtorek o godz. 18.00 zapraszamy na uroczyste 

nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia i po Mszy św. na spotkanie 

Bractwa. 

 

6. Nowennę do MB Nieustającej Pomocy odprawiamy w Wielką 

Środę o godz. 18.30. Prośby i podziękowania składamy przy 

obrazie Matki Bożej. 

 

7. Biuro Parafialne będzie nieczynne w Wielką Sobotę.  

 

8. Biblioteka będzie nieczynna w Wielkim Tygodniu. Zapraszamy po 

świętach od środy.  

 

9. Z okazji świąt Wielkanocnych, pragniemy odwiedzić z posługą 

kapłańską wszystkich chorych, którzy nie opuszczają swoich 

domów. Będziemy odwiedzać w następujące dni: 

 w Wielki Wtorek -  ks. Grzegorz Zahora COr.  

 w Wielką Środę - ks. Marian Kara C.Or.,  

ks. Sławomir Ratajczak C.Or. i ks. Waldemar Partyka C.Or. 

 

 


