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1. Serdecznie witamy siostry Franciszkanki Rodziny Maryi z Poznania, które podczas każdej Mszy
świętej przedstawią nam sylwetkę świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego z racji 200 rocznicy
jego urodzin.
2. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 16.30 zapraszamy
dzieci, o 17.15 zapraszamy dorosłych, a o godz. 18.45 młodzież ( szczególnie młodzież
przygotowującą się do sakramentu bierzmowania klas siódmych i ósmych). Nabożeństwo Gorzkich
Żali w niedzielę, o godz. 17.15, po nabożeństwie zbiórka do puszek na kwiaty do Bożego Grobu. Już
dziś zapraszamy na rekolekcje parafialne, które rozpoczną się w trzecią niedzielę Wielkiego Postu.
3. Po każdej Mszy świętej zbiórka do puszek na cele dzieł pomocy Ad Gentes.
4. Są do nabycia świece Caritas na stół wielkanocny w cenie 20 zł. Dochód przeznaczony jest
Schronisko Aktywizujące w Żukowicach oraz na wsparcie seniorów naszej diecezji, którzy potrzebują
wsparcia.
5.Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi zapraszają młodzież żeńską od 15 roku życia na wielkopostne
dni skupienia, które odbędą się w dniach 25-27 marca w Poznaniu. Szczegóły na plakacie. Siostry
zapraszają dorosłych na spotkanie modlitewne ze św. Zygmuntem Szczęsnym w sobotę 19 marca, o
godz. 17.00 do domu Sióstr, przy ul. Sikorskiego 3.
6. W tym tygodniu spotkania dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.: W poniedziałek o
godz. 15.45 - SP nr 3 SP nr 2, SP nr 1,
w czwartek o godz.15.45 - SP nr 6.
7. W sobotę uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
8. Organizujemy zbiórkę artykułów spożywczych (ryż, kasza, makaron, płatki śniadaniowe dla dzieci
itp.), artykuły chemiczne (do prania, mycia, sprzątania), wyprawki do szkoły 17 szt. Dary zostaną
przekazane rodzinom i –instytucjom przyjmujących uchodźców w Międzyrzeczu i okolicach. Dary
można zostawiać w kaplicy Męczenników lub zakrystii.
9. Informujemy, że kurs przedmałżeński w naszym dekanacie rozpocznie się 27 marca o godz. 18 w
parafii świętego Wojciecha w Międzyrzeczu.
10. Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego, Niedzieli i Małego Gościa Niedzielnego,
dodatkowy numer Gościa Niedzielnego poświęcony św. Ojcu Pio w cenie 10 zł.

