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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: 

- dla dzieci i g. 17,00 

- dla dorosłych po Mszy św. wieczornej 

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

3. Jak co roku w jedną z niedziel Wielkiego Postu pragniemy pamiętać o polskich 

misjonarzach pracujących w różnych krajach świata. Są oni świadkami prawdy, że Bóg 

jest Miłością i kocha każdego człowieka bez wyjątku. Dlatego odpowiadając na apel 

dyrektora Dzieła Pomocy Ad gentes, organizujemy dzisiaj przed kościołem zbiórkę do 

puszek na misje. Nasze ofiary zapewne będą bardzo pomocne dla rozwoju tak wielkiego 

dzieła głoszenia Chrystusa. Kwestę tę polecamy znanej ofiarności naszych Parafian. 

 

4. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego dla 

dorosłych a w środę dla młodzieży. 

 

5. Spotkania dla młodzieży klas II gimnazjum w poniedziałek, i środę w wyznaczonych 

grupach o g. 17,00.      

 

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

Pomocy a o 19,00 Msza św.  w intencji próśb i podziękowań. 

 

7. W czwartek od g. 18,00 adoracja Najświętszego Sakramentu. 

 

8. W czwartek o g. 19,00 Msza św. dla rodziców młodzieży i ministrantów.              

 

9. W piątek o g. 18,00 Różaniec za zmarłych z rocznych wymienianek a o 19,00 Msza 

św. w ich intencji. 

  

10. Sakramentu Chrztu św. udzielać będziemy – 15 marca oraz 5  kwietnia  na Mszy 

św. o g. 14,00. Katecheza dla rodziców i chrzestnych łączna na te 2 terminy będzie w 

poniedziałek 9 marca o g. 18,00 w salce katechetycznej. 
 

11. W przyszłą niedzielę zbierać będziemy ofiary od członków Towarzystwa Przyjaciół 

naszego Seminarium Duchownego na potrzeby tej uczelni. 

 

12. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 88 informuje, że w dniu 11 marca tj. w środę, 

odbędą się w godzinach od 16,30 do 18,30 Drzwi otwarte dla Rodziców i Dzieci 

urodzonych w rocznikach 2008 – 2010. Szczegóły naboru klas I i oddziałów przed 

szkolnych podane będą na spotkaniu. 



 

 

 

13. Zachęcamy do dokonywania odpisu 1% podatku dla Caritas Poznańska. Pomoc w 

odliczaniu będzie udzielana we wtorki i środy podczas dyżuru biura parafialnego oraz w 

przyszłą niedzielę przed południem, w czasie zbierania składek od członków Towarzystwa 

Przyjaciół naszego Seminarium Duchownego. Prosimy przynieść otrzymany z ZUS-u PIT 

40. Mały gest a wielka pomoc dla potrzebujących. 

 

14. Zachęcamy do nabywania kolejnego nowego numeru Przewodnika Katolickiego, w 

którym m. in. Kim jest papież Franciszek? Dwa lata papieskiej posługi: sytuacja na froncie 

ukraińsko – rosyjskim oraz kajakiem przez Atlantyk – rozmowa z Podróżnikiem Roku – 

Aleksandrem Dobą.  

 

15. Wielki Post chcemy przeżywać po chrześcijańsku, po katolicku. Może nawet 

rozpoczynając go czynimy dobre, stosowne postanowienia. Jakże często niewiele 

potrzeba, aby powagę tego czasu pokuty i modlitwy zakłócić; imieniny, urodziny, czy też 

celowo nawet w tym czasie zorganizowana, szczególnie dla dzieci i młodzieży, impreza 

rozrywkowa staje się do tego okazją. Przecież to wszystko jakże jest obce naszej rodzimej 

tradycji i pobożności. Zechciejmy ją uszanować w sposób świadomy i w pełni 

odpowiedzialny. Ta odpowiedzialność spoczywa przede wszystkim na rodzicach i 

nauczycielach. 

 

 

 

 


