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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

21 kwietnia 2019 
NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

 

1. Szanowni Goście, Drodzy Parafianie, Na radosne Święta Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa 

Chrystusa pragniemy wyrazić nasze serdeczne życzenia: Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia 

Was prawdziwym pokojem, którego świat dać nie może, niech daje siłę do pokonywania trudności, 

obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem. Niech spotkanie z Nim w Poranek 

Wielkanocny umacnia wiarę w Jego żywą obecność w naszym życiu, w Jego Słowie, w Sakramentach 

Świętych i zawsze prowadzi nas do spotkania z Nim w Eucharystii i w drugim człowieku. 

2. W II dzień Świąt Msze św. według porządku niedzielnego. W tym dniu przed Kościołem zbiórka do 

puszek na KUL, WT i Szkoły Katolickie w Poznaniu. 

3. Na prace remontowe w parafii zebraliśmy 7094zł., a na kwiaty do Grobu Pańskiego 2210 zł.  Wszystkim 

ofiarodawcom Składamy podziękowania staropolskim „Bóg zapłać”. 

4. W środę po wieczornej Mszy św. nauka dla rodziców i chrzestnych na miesiąc maj. 

5. Zachęcamy do nabycia Grodziszczanina farnego, a w nim bieżące wydarzenia w parafii  

m.in. wspomnienie orszaku Trzech Króli, spotkania z Szymonem Hołownią, a także rozważanie jak być  

i jak żyć z chorym, a także wieści z Tanzanii. Gazeta tradycyjnie zawiera wkładkę dla dzieci w postaci 

Grodziszczka, a w nim konkurs, którego rozwiązanie i losowanie zwycięzcy odbędzie się w niedzielę  

5 maja na mszy św. o godz. 11:00. 

6. W piątek z racji Oktawy Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

7. W sobotę 27 kwietnia na godz. 20.00 zapraszamy na nabożeństwo NOCY MIŁOSIERDZIA, podczas, 

którego będzie można skorzystać z sakramentu Pokuty i Pojednania. O godz. 21.30 uroczystą 

Eucharystią rozpoczniemy celebrację Święta Miłosierdzia. 

8. 28 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia Bożego Wspólnota Płomień zaprasza na godz. 15.00 do udziału  

w uroczystym nabożeństwie Godziny Miłosierdzia z uczczeniem wizerunku Jezusa Miłosiernego oraz 

poświęceniem obrazów i dewocjonaliów. O godz. 15.45 odbędzie się dodatkowa świąteczna 

Eucharystia. W tym dniu skorzystajmy z wyjątkowej łaski związanej z przystąpieniem do Komunii 

Świętej, którą jest odpuszczenie wszystkich win oraz kar. 

9. W niedzielę Miłosierdzia Bożego przypada początek Tygodnia Miłosierdzia. 

10. Z okazji 10 lecia zawiązania Wspólnoty PŁOMIEŃ, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego ukaże się gazetka 

poświęcona Wspólnocie oraz szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego w naszej parafii na przestrzeni tych 

lat. Zachęcamy do lektury. (pisemko jest bezpłatne). 

11. W minionym tygodniu zmarła śp. Łucja Maria Gabliczak. Dobry Jezu … 


