
II Niedziela Wielkanocna – 12 kwietnia 2015 roku. 

 

1. Msze św. według ustalonego planu a biuro parafialne czynne będzie wyjątkowo tylko we wtorek i sobotę.  

2. Dzisiaj przed kościołem członkowie naszego parafialnego zespołu charytatywnego zbierają 

do puszek ofiary na dar serca dla ubogich naszych Parafian oraz na Caritas naszej diecezji. 

3. W poniedziałek o g. 18,30 nabożeństwo, a g. 19,00 msza św. w int. Żywego Różańca. 

4. Spotkania młodzieży klas II Gimnazjum, która przygotowuje się do Bierzmowania będą w tym tygodniu w 

poniedziałek, wtorek i środę o g. 17,00 w wyznaczonych grupach. 

5. Wyjątkowe we wtorek po mszy św. wieczornej spotkanie kręgu biblijnego dla dorosłych.  

6. Uroczystą Eucharystię w rocznicę Chrztu Polski celebrować będzie w Katedrze Ks. Bp 

Zdzisław Fortuniak, we wtorek 14 kwietnia o g. 18,00. W przyszłym roku będziemy obchodzić 

1050 Rocznicę Chrztu Polski. Niech tegoroczne świętowanie początków wiary i państwowości 

na ziemiach polskich napełnia nas wdzięcznością za wiarę naszych przodków i umacnia w 

codziennym dawaniu świadectwa chrześcijańskiego życia.  

7. W środę o g. 18,00 Godzinki, o 18,30 Nowenna, a o 19,00 msza św. do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w int. próśb i podziękowań. 

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

9. Poznańska Grupa Ekumeniczna wr4az z młodymi ludźmi zaangażowanymi w dialog ekumeniczny 

zapraszają na II Ekumeniczną Drogę Światła, która będzie miała miejsce w czwartek, 16 kwietnia, o g. 

19,00, w parku im. Fryderyka Chopina /za Farą/. Będzie to wspólna modlitwa chrześcijan różnych wyznań, 

w formie przypominającej drogę krzyżową, z tą różnicą, że kolejne stacje są wspomnieniami spotkań ze 

zmartwychwstałym Chrystusem.  

10. W piątek we mszy św. wieczornej uczestniczą małżeństwa z oazy Domowego Kościoła. 

11. W sobotę o g. 19,00 msza św. w int. ruchu szensztackiego. 

12. Przyszła niedziele została wyznaczona dla naszej parafii jako Niedziela Wiosennej Pomocy 

dla naszego Seminarium Duchownego i niedziela modlitwy o powołania do stanu duchownego. 

Z tej okazji przybędą do nas klerycy, którzy będą głosić słowo Boże i zbierać przed kościołem 

do puszek ofiary na utrzymanie swojej uczelni. Kwestę tę polecamy znanej ofiarności naszych 

Parafian. Natomiast w starym biurze parafialnym zbierać będziemy ofiary od członków 

Towarzystwa Przyjaciół naszego Seminarium Duchownego.  

13. W niedzielę 19 kwietnia o g. 17,00 w Katedrze odbędzie się kolejna prezentacja VERBA SACRA, 

poświęcona Listom Apostolskim – 2 i 3 Listowi św. Jana oraz Listowi św. Judy. Czytać będzie aktorka Joanna 

Moro, znana z roli Anny German w serialu telewizyjnym. Komentarz – o. prof. dr hab. Adam Ryszard Sikora z 

Wydziału Teologicznego UAM. Oprawa Muzyczna – Katarzyna Strińska – Sierant /piano/ i Jan Adamczewski 

/saksofon sopranowy/. Wstęp wolny. 

14. Liturgia Chrztu św. w przyszłą niedzielę na mszy św. o g. 14,00. Katecheza dla rodziców i 

chrzestnych w poniedziałek o g. 18,00. 

15. W najnowszym numerze „Przewodnika Katolickiego” – Franciszkowi rewolucja miłości – czy musimy bać 

się Boga? Religia to inwestycja w człowieka – dlaczego powinna pozostać przedmiotem nauczania? oraz 

Putinowska gra – czy rzeczywiście propaganda Kremla przypomina tę Hitlerowską?  

16. Nasze serca przepełnione są radością paschalną. Bogu Ojcu dziękujemy za wszystko przez naszego Pana 

Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał. Dziękujemy dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia za wielki dar 

miłosierdzia które w sposób szczególny objawiło się w ustanowieniu sakramentu pokuty. Za dar miłosierdzia, 

które objawiło się włączeniem narodu polskiego przed tysiącem lat do grona wspólnoty wszystkich 

wierzących w Chrystusa. 


