
        OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  2.04.2017 

1. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godz. 15.30. 

2. Droga Krzyżowa w piątek: o 17.oo dla dzieci, 18.30 dla dorosłych. 

3. We wtorek wymienianki roczne za zmarłych. O godz. 18.oo msza św., po niej 

różaniec za zmarłych. 

4. W środę 5 kwietnia w naszej parafii spowiedź wielkanocna z udziałem kapłanów z 

innych parafii Leszna. Program spowiedzi: - przed południem 

          8.30 – 10.oo i 10.30-12.oo. I w godzinach popołudniowych od 15.oo –    

         16.30 i 17.oo – 18.30. Zapraszamy do skorzystania z tej propozycji,  

         ponieważ w pozostałe dni spowiadamy w innych parafiach. Na początku  

         każdej przerwy, czyli o 10.oo, 12.oo i 16.30 będzie udzielana Komunia św.  

         szczególnie dla osób starszych i chorych. 

     5. Spotkanie przed bierzmowaniem w tym tygodniu ma kl. III, gr. 3      

          wyjątkowo o godz. 19.oo. Zmiana godziny jest spowodowana  

         spowiedziami w sąsiednich parafiach. 

6. W środę po nabożeństwie do Matki Bożej spotkanie Żywego Różańca. 

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. 

8. W czwartek Godzina Święta w łączności z mszą św. o 18.oo. 

9. W piątek spowiedź dla wszystkich od 16.oo. Przypominamy, że w środę 5 kwietnia 

jest spowiedź wielkanocna w naszej parafii. Dzieci zapraszamy na Drogę Krzyżową o 

godz. 17.oo z Komunią św. 

10. Odwiedziny chorych: uwaga zmiana ! – w środę 5 marca os. Rejtana od godz. 8.oo.   

W czwartek domy przy szpitalu od godz. 12.30. W piątek bez zmian – os. Przylesie i 

Zamenhofa od godz. 8.oo. Zmiany są wyjątkowe spowodowane spowiedziami w 

parafiach Leszna. 

11.  Za tydzień Niedziela Palmowa. Na każdej mszy św. poświęcenie palm. 

12.  Już dzisiaj informujemy, że w Wielki Poniedziałek Leszczyńska Droga Krzyżowa 

wyruszy z Kościoła św. Antoniego o godz. 20.oo i przejdzie na Rynek. 

13.  Dzisiaj po mszach św. zbiórka Caritas na Jadłodajnię „Betania” dla ubogich Leszna. 

14.  Po mszach młodzież rozprowadza „woreczki ryżu”. Celem tej akcji jest wspomożenie 

misji, a konkretnie budowa szkoły w Rwandzie. Dla nas jest to możliwość postu, czyli 

woreczek ryżu to dzienna porcja jedzenia dla wielu ludzi na świecie; jałmużna – 

składamy ofiarę, taką jaką wynosi nasza dzienna stawka żywnościowa. Do tego 

modlitwa za głodujących, biednych. 

15.  Obok chrzcielnicy wystawiona jest skarbona na kwiaty do Grobu Pańskiego. 

16.  Danina diecezjalna wynosi 1,70 zł od osoby. Koperty były roznoszone na kolędzie, 

ale jeszcze znajdują się na parapetach okien. Za dotychczasowa daninę na potrzeby 

Archidiecezji serdeczne Bóg zapłać. 

17.  Caritas Archidiecezji Poznańskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1% od podatku 

na remont Domu Dziecka w Lesznie. 

18.  W sobotę 8 kwietnia na Cytadeli w Poznaniu Misterium Męki Pańskiej o godz. 20.oo. 

Przedtem o 18.oo msza św. w Kościele św. Jana Bosko. Szczegóły na plakacie. 

19.  Dzisiaj w Telewizji TVP1 o godz. 13.05 premiera filmu dokumentalnego pt. 

”Wyzwolenie kontynentu. Jan Paweł II i upadek komunizmu”. Jest to w 12 rocznicę 

śmierci papieża. 


