
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

II niedziela Wielkiego Postu – 1 marca 2015 roku. 
 

1. Msze św. według ustalonego planu, podobnie czynne będzie biuro parafialne z wyjątkiem 

soboty. 
 

2. Nabożeństwa pasyjne w tym tygodniu: 

a/ Droga Krzyżowa w piątek o g. 18,30 

 b/ Gorzkie Żale w  niedzielę o g. 17,00 

 c/ Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny 
 

3. Dzisiaj przed kościołem członkowie zespołu charytatywnego zbierają do puszek ofiary na 

dar serca dla ubogich naszych Parafian, obecnie na skromny chociaż upominek dla dzieci 

na święta. 

 

4. W poniedziałek o g. 18,30 nabożeństwo a o 19,00 Msza św. dla Żywego  

 

5. We wtorek we Mszy św. wieczornej uczestniczy Akcja Katolicka a niej zebranie dla jej 

członków. 

 

5. Od najbliższego wtorku rozpoczynamy przyjmowanie intencji mszalnych na II 

półrocze bieżącego roku. 

      
7. W środę o g. 18.00 Droga Krzyżowa, o 18,30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy a o 19.00 Msza św. w intencji próśb i podziękowań. 

 

8. W środę przypada święto św. Kazimierza Królewicza. Choć żył w odległych czasach, to 

pozostał wzorem, że nie sława, nie władza, nie pieniądze, nie przyjemności, ale przyjaźń z 

Bogiem jest najważniejsza. 

 

9. Krąg biblijny dla młodzieży w środę po Mszy św. wieczornej.   
 

10. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca marca: 
a/ w czwartek o g. 18,00 adoracja Najśw. Sakramentu  

b/ w piątek o g. 8,00 Msza św. w int. rodzin poświęconych Bożemu Sercu i nabożeństwo 

wynagradzające. O g. 17,00 Msza św. dla dzieci a o 19,00 dla młodzieży, zwłaszcza tej, 

która przygotowuje się do Sakramentu Bierzmowania 

c/ w sobotę po Mszy św. o g. 8,00 nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i Różaniec 

d/ w sobotę w g. od 9 do 12 przyjdziemy ze Spowiedzią i Komunią św. comiesięczną do 

naszych chorych i starszych Parafian  

e/ okazja do Spowiedzi św. dla dzieci i młodzieży będzie: 

- w piątek  - od g. 15,30  – dla dzieci ze szkoły podstawowej i Gimnazjum 

- w piątek – od g. 18,30 – Spowiedź  św. dla młodzieży  
 

    



11.  Spotkanie dla kandydatów do  bierzmowania a klas III gimnazjum odbędzie się  w sobotę 

7 marca w g. od 13,00 do 15  

 

12.  Msza św. dla dzieci klas III i ich rodziców w przyszłą niedzielę o g. 14,00. 

 

13.  W przyszłą niedzielę zbierać będziemy do puszek przed kościołem ofiary na cele misyjne 

kościoła. 

 

14.  W tym tygodniu powołał Pan Bóg do siebie śp. Barbarę Rafińska, członkinię 6 Róży 

Różańcowej. We wtorek o g. 11,30 Różaniec, o 12,00 Msza św. pogrzebowa a o 13,15 

pogrzeb na cmentarzu przy ul. Nowina. 

 

15.  Zachęcamy do nabywania kolejnego numeru „Przewodnika Katolickiego” z wiodącymi 

artykułami – poszukiwanie nowego ładu gospodarczego – wyzwaniem dla kościoła, 

skazany na banicję, wyjęty spod prawa – Józef Franczak – „Lalek”, ostatni z „Żołnierzy 

Wyklętych” oraz skrzynka na dzieci – czyli o tym, jak koreański pastor ratuje porzucone 

noworodki. Natomiast w wejściu do biura parafialnego można zaopatrywać się w 

wielkanocne paschaliki, które zapalamy podczas wielkanocnego śniadania albo zanosimy 

na groby naszych drogich zmarłych, wyznając w ten sposób naszą wiarę w 

zmartwychwstanie. Nabywając te paschaliki w cenie 7 zł wspieramy wielkanocną akcję 

naszego Poznańskiego Caritas, które w tym roku obchodzi 25 – lecie powstania.   
 

16.  Wielu z nas pragnie stać się, w tym czasie pokuty, kimś innym i dlatego podejmuje 

różnego rodzaju wyrzeczenia. Bóg dostrzega te zabiegi człowieka, dlatego przez Kościół 

daje mu trzy specjalne narzędzia: Post, modlitwę i jałmużnę. Modlitwę po to, byśmy pojęli 

sercem, że celem naszego życia jest Bóg, który zakochał się w człowieku; jałmużnę po to, 

byśmy dostrzegali i pokochali innych wędrowców w drodze do Ojca; post, po to, byśmy za 

płaszczem przyzwyczajeń i nałogów, za stertą masek, jakie zakładamy przed ludźmi i 

przed sobą, zobaczyli jacy jesteśmy naprawdę.  


