
Ogłoszenia duszpasterskie 
                                    IV niedziela Wielkanocna – 26 kwietnia 2015 r. 
1. Msze św. według ustalonego planu, podobnie czynne będzie biuro parafialne z wyjątkiem 

soboty. 

 

2. Dzisiaj po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez 

młodzież i dla młodzieży. Zapraszamy wszystkich chętnych.   

 

3. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego. 

 

4. Spotkania dla młodzieży klas I Gimnazjum, która przygotowuje się do przyjęcia Sakramentu 

Bierzmowania będą w poniedziałek i wtorek o g. 18, 00 w wyznaczonych grupach. 

 

5. Obowiązkowe spotkania dla rodziców będą w tym tygodniu o g. 19,45 w kościele: 

a/ we wtorek dla rodziców młodzieży klas III Gimnazjum, która przygotowuje się  

do Bierzmowania 

b/ w środę dla rodziców dzieci klas III, które w maju przystąpią do I Komunii św.  

 

6. We wtorek o g. 8,00 Msza św. i naboż. do św. Jana Pawła II.   

 

7. W środę o g. 19,00 Msza św. w int. zespołu charytatywnego i wszystkich wspierających  

Wspierających ubogich oraz potrzebujących pomocy. Po Mszy św. zebranie dla członków 

tego zespołu, którzy w przyszłą niedzielę zbierać będą przed kościołem do puszek ofiary na 

dar serca dla ubogich naszych Parafian. 
       

8. 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. 

 

9. W środę przypada liturgiczne święto Św. Katarzyny Sieneńskiej dz. i dK. Patronki Europy. 

 

10. W środę 29 kwietnia przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego oraz 70 

rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau, w którym przebywało blisko 1800 

księży. Połowa z nich zginęła. Z naszej archidiecezji zginęło 206 kapłanów. W środę 29 bm. 

w Dachau odbędą się główne uroczystości pod przewodnictwem Ks. Abp Stanisława 

Gądeckiego i kard. Reinharda Marxa  Abp. Monachium. W tym dniu w kościele Karmelitów 

Bosych w Archidiecezjalnym Sanktuarium św. Józefa o g. 18,00 będzie celebrowana Msza 

św. z okazji wspomnianej rocznicy, na którą serdecznie Ojcowie zapraszają.      

 

11. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca maja: 
a/ w czwartek od g. 18,00 prowadzona adoracja  Najświętszego Sakramentu 

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

wynagradzające, o 17,00 Msza św. dla dzieci z młodzież zapraszamy na g. 19,00 

c/ w sobotę po Mszy św. o g. 8,00 naboż. do Niepok. Serca NMP 

d/ w sobotę w g. od 9 do 12 przyjdziemy do naszych chorych i starszych Parafian  

z comiesięczną komunią św., natomiast Ks. Bartłomiej przyjdzie wyjątkowo w środę 29 bm.   

e/ okazja do Spowiedzi św. dla dzieci i młodzieży będzie tylko w piątek od g. 16 do 17,30.  
       

12. Od piątku rozpoczyna się najpiękniejszy miesiąc – Maj. Nabożeństwa majowe  

w piątek, sobotę i niedzielę  o g. 18,30.    
 

13. W piątek – 1 maja – wspomnienie liturgiczne św. Józefa Rzemieślnika. W piątek jest 

ogólna dyspensa od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych.  
 

14.  W sobotę liturgiczne obchody Uroczystości NMP Królowej Polski, ze względu na to, że w 

dniu 3 maja przypada 5 niedziele Wielkanocna. 

 

15. Już dzisiaj informujemy, że w niedzielę 10 maja dzieci klas III przystąpią do  

I Komunii św. na Mszy św. o g. 11,30 W związku z tym będzie w tę niedzielę zmieniony 

będzie porządek odprawiania Mszy św. a mianowicie będą o g. 7,00, 8,00, 9,30, 15,30  

i 19,00. Kościół na Mszy św. o g. 11,30  prosimy pozostawić wyłącznie dla dzieci i ich 

rodziców. 

 

16.  W „Przewodniku Katolickim” – Kościół ubogi według papieża Franciszka; obchody 

rocznicy zakończenia II wojny światowej – o polskiej polityce pamięci oraz prawa jednostki 

a dyskryminacja – rozmowa z Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Ireną Lipowicz.  

 

17.  Dyrektor Gimnazjum nr 56 im. J. Wybickiego w Poznaniu ul. Promyk 4 informuje 

rodziców klas VI, że od 27 kwietnia tj. poniedziałek do 15 mja – piątek odbywają się 

zapisy do I klasy Gimnazjum, w godzinach od 7 do 15, serdecznie zapraszam, 

Sławomir Eliks Dyrektor Gimnazjum nr 56.   

 

18.  Trwa czas wielkanocny. Kościół poprzez swoje prawo przypomina nam, że to stosowny 

czas na odbycie Spowiedzi św. i przyjęcie Komunii wielkanocnej. Niech wezmą sobie to do 

serca ci, którzy tego obowiązku jeszcze nie spełnili. 

 

19.  Od piątku rozpoczyna się miesiąc maj, czas poświęcony Maryi, Matce Najświętszej. 

Poprzez udział w nabożeństwie majowym i śpiew Litanii Loretańskiej wyrażajmy naszą 

wdzięczność za Jej Matczyną opiekę. 

  
           

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu: 

 

+ Jan Gadziński – ul. Ognik l. 84 

+ Włodzimierz Przybył – ul. Marcelińska l. 72 

+ Zenona Lipiec – ul. Płomienna l. 74 
  


