
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

III Niedziela Wielkanocna – 19 kwietnia 2015 roku. 
 

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

i w środę popołudniu od 16 do 18. 
 

2. Dzisiaj w biurze parafialnym zbieramy ofiary od członków Towarzystwa Przyjaciół naszego 

Seminarium Duchownego na potrzeby tej uczelni. 
 

3. Także dzisiaj przed kościołem klerycy naszego Seminarium Duchownego zbierają do puszek 

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

 

4. W poniedziałek 20 kwietnia przypada 13 rocznica Ingresu Ks. Abpa Metropolity do Katedry 

i uroczystego rozpoczęcia posługi w naszej Archidiecezji. Z tej okazji zapraszamy wszystkich 

diecezjan na Mszę św. do Katedry na g. 18,00, którą odprawi Ks. Arcybiskup Metropolita.   
 

5. 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.  
 

6. W czwartek o g.8,00 Msza św. w int. Czcicieli Miłosierdzia Bożego a od g. 18,00 adoracja 

Najświętszego Sakramentu. 
 

7. W Czwartek uroczystość Św. Wojciecha Bpa i Męczennika, głównego Patrona Polski. 

Św. Wojciech jest zarazem patronem Akcji Katolickiej.  
 

8. W piątek 24 bm. przypada liturgiczne wspomnienie naszego Patrona Św. Jerzego.  

Uroczystą sumę odpustową i rocznicową o g. 18,00 w intencji całej naszej wspólnoty 

odprawi Ks. dr Janusz Grześkowiak, proboszcz parafii p.w. Wszystkich Świętych  

w Poznaniu  oraz wygłosi Słowo Boże i poprowadzi procesję eucharystyczną. Bardzo 

serdecznie prosimy by dziewczynki podczas procesji sypały kwiatki a chłopcy dzwonili 

dzwoneczkami. Próba dla tych dzieci będzie w czwartek  o g. 17,00.  Bardzo serdecznie 

zapraszamy wszystkich Was Drodzy Parafianie na tę naszą parafialną uroczystość.  

Z racji odpustu parafialnego w naszej parafii nie obowiązuje wstrzemięźliwość  

od pokarmów mięsnych.  

 

9. Spotkanie kandydatów do Bierzmowania z klas III gimnazjalnych będzie w sobotę o g.10,00 

w kościele.  

 

10. W przyszłą niedzielę 4 miesiąca kwietnia o g. 7,00 Msza św. w int. ofiarodawców a składka 

zbierana na wszystkich Mszach św. przeznaczona jest na cele materialne naszej parafii, 

obecnie jeszcze na pokrycie kosztów energii, prąd i gaz 

 

11. W „Przewodniku Katolickim” m.in. o odkryciach niemieckiego dziennikarza Jurgena Rotha 

dotyczących przyczyn smoleńskiej tragedii, sto lat po rzezi Ormian – jak dziś wyglądają 

relacje turecko – ormiańskie oraz Lectio divina czyli jak czytać i modlić się Słowem Bożym. 

 

 

  Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu 

 

+ Klemens Wołyński – ul. Jesienna  l. 79 

+ Andrzej Hamrol  -  ul. Płomienna  l. 75 

+ Henryk Bartkowiak  -  ul. Bułgarska  l. 85  

 
 

 


