
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

VI Niedziela Wielkanocna – 10 maja 2015 roku. 
 

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

i środę.  

 

2. Nabożeństwa majowe codziennie oprócz środy o g. 18,30. 

 

3. Zgodnie z apelem Ojca Świętego Franciszka dzisiaj przed kościołem zbieramy  

do puszek ofiary na pomoc dla poszkodowanych przez straszliwy kataklizm trzęsienia 

ziemi w Nepalu. 

 

4. Od poniedziałku do piątku o g. 17,00 dzieci klas III przeżywać będą Biały Tydzień.  

 

5. W poniedziałek o g., 19,00 Msza św. dla Żywego Różańca. 

 

6. We wtorek, 12 maja przypada 16 rocznica śmierci śp. Ks. Abpa Jerzego Stroby. W tym 

dniu w Katedrze o g. 18,00 będzie odprawiona Msza św. za Zmarłego Pasterza Kościoła 

Poznańskiego.  

 

7. W środę o g. 18,00 nabożeństwo majowe, o 18,30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

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

 

8. W środę o g. 21,00 pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie. Bardzo serdecznie 

zapraszamy i prosimy zabrać ze sobą świece. 

 

9. W czwartek 14 maja o g. 11,00 Msza św. w int. pomordowanych Funkcjonariuszy 

Policji Państwowej z okazji 5 rocznicy poświęcenia pomnika upamiętniającego tę 

tragedię sprzed 75 lat. Mszy św. będzie przewodniczył i wygłosi słowo Boże Ks. Bp 

Zdzisław Fortuniak. Po Mszy św. uroczystości przy pomniku. Serdecznie wszystkich 

Drogich Parafian zapraszamy.  

   

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

 

11. W piątek we Mszy św. wieczornej uczestniczą małżeństwa z Domowego Kościoła. 
 

12. W sobotę – 16 maja na Mszy św.  o g. 17,00 dzieci z klas IV przeżywać będą Rocznicę 

swojej I Komunii św.    

 

13. Liturgia Chrztu św. w przyszłą niedzielę na Mszy św. o g. 14,00.  

Katecheza dla rodziców i chrzestnych w poniedziałek o g. 18,00. 

 

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

Naszego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.  

 

15. W przyszłą niedzielę przed Kościołem zbierać będziemy ofiary do puszek na 

przygotowanie Światowych Dni Młodzieży w przyszłym roku w naszej Ojczyźnie.  

 

16. Już dzisiaj informujemy, że w poniedziałek 18 maja o g. 18,00 Ks. Bp Damian Bryl 

udzieli naszej młodzieży klas III Gimnazjum Sakramentu Bierzmowania. Z tego 

powodu tego dnia nie będzie Mszy wieczornej o g. 19,00. 

 

17. Spotkania dla kandydatów do bierzmowania z Gimnazjum będą w tym tygodniu: 

a/ dla klas II w poniedziałek, wtorek i środę o g. 17,00 w wyznaczonych grupach 

b/ obowiązkowe próby dla klas III w poniedziałek ,wtorek i czwartek o g. 19,45 

c/ dzień skupienia i okazja do Spowiedzi św. dla klas III w sobotę od g. 10,00 – 14,00   
 

18. Zachęcamy do nabywania kolejnego numeru „Przewodnika Katolickiego” z ciekawymi 

artykułami m. in. Czy aptekarz ma prawo sprzedawać tylko wybrane przez siebie produkty?, 

rozmowa z włoszką, która jest odpowiedzialna za przyjmowanie uchodźców na włoskich 

wybrzeżach oraz o niezwykłym życiu Nicka, który urodził się bez rą i nóg, a mimo to czuje 

się człowiekiem szczęśliwym. 

 

19. Już za tydzień w niedzielę o g. 15,45 wyruszy z Placu Wolności aż do Katedry Marsz dla 

Życia pod hasłem „Czas na życie”. Bezpośrednio przd marszem od g. 14,30 organizatorzy 

zapraszają na festyn rodzinny na pl. Wolności na którym koncert zespołu Trzej Królowie, 

gry i zabawy dla dzieci, możliwość oddania krwi w autobusie krwiodawstwa oraz nauczenia 

się udzielania pierwszej pomocy. Z tej okazji zbierane będą pieluchy w ramach akcji 

„Pieluszka dla Maluszka”. W tym roku akcja ta rozszerzona została o pragnienie pomocy 

osobom chorym i starszym. Dlatego będą zbierane również pieluchomajtki dla dorosłych. W 

naszej parafii będą one zbierane w przyszłą niedzielę do koszy wystawionych w wejściu do 

kościoła. Zaznaczamy, że prosimy przynosić tylko oryginalnie zapakowane paczki pieluch i 

pieluchomajtek.  

 
20. W zakrystii po Mszy św. przyjmujemy zapisy na wyjazd młodzieży na Lednicę.  

 
21. Także w przyszłą niedzielę zapraszamy na 32 – y Pokutny Marsz Różańcowy 

organizowany przez Krucjatę Różańcową na Ojczyznę. Po Mszy św. o g. 12,30 w 

Sanktuarium Bożego Ciała wyruszy marsz z modlitwą na różańcu by dotrzeć do 

Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania. 

 

22. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienie Pańskiego. Tajemnicę 

Wniebowstąpienia obchodzi się czterdziestego dnia po Zmartwychwstaniu. Jest pamiątką 

odejścia Syna Bożego w chwale Ojca. 

 

 

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu 

 

+ Franciszek Bryliński – ul. Bułgarska  l. 80 

+ Marianna Halka – ul. Bułgarska  l.  78 

 


