
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

                                    VII niedziela Wielkanocna – 17 maja 2015 r. 
 

1. Msze św. i biuro parafialne według ustalonego planu. 

 

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

W poniedziałek po Mszy św. o g. 8,00 a w środę o g. 18,00. 

 

3. Zgodnie z zapowiedzią Konferencji Episkopatu Polski dziasiaj przed kościołem 

zbieramy do puszek kolejne ofiary na pokrycie kosztów organizacji Świtowych Dni 

Młodzieży w przyszłym roku z udziałem papieża Franciszka w Krakowie.       
 

4. Także dzisiaj w starym biurze parafialnym zbieramy ofiary od członków Towarzystwa 

Przyjaciół KUL-u.    

 

5. W poniedziałek 18 maja br. na Mszy św. o g. 18,00 Ks. Bp Damian Bryl udzieli 

Sakramentu Bierzmowania młodzieży klas III Gimnazjum w naszej parafii. Młodzież 

tę polecamy gorącej modlitwie całej wspólnoty parafialnej. Z tego powodu nie będzie  

w poniedziałek Mszy św. wieczornej o g. 19,00. Prosimy o pozostawienie kościoła 

wyłącznie dla bierzmowanych i ich rodzin.   
 

6. W środę  o 18,30 Nowenna a 0 19,00 Msza św. do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

w intencji próśb i podziękowań. Na tej Mszy św. modlić się będziemy także w intencji ruchu 

szensztackiego. 

 

7. W czwartek w Katedrze Ks. Abp Metropolita udzieli święceń kapłańskich 9 diakonom 

z naszego Seminarium Duchownego. Ks. Abp poleca modlitwom Diecezjan, zwłaszcza 

prosi o nią chorych i cierpiących. Jednocześnie dziękuje za nieustanne wspieranie 

dzieła powołań i ofiarność na rzecz naszego Seminarium. 

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

 

9. W sobotę 23 maja o g. 10,00 w kościele św. Jana Kantego odbędzie się ostatnie 

posiedzenie trybunału badającego świętość Sługi Bożego Ks. Aleksandra Woźnego  

i zostanie odprawiona Msza św. Ks. Abp Metropolita zaprasza do udziału w tej ważnej 

dla Kościoła uroczystości wszystkich, a szczególnie tych, którzy zetknęli się z Nim 

osobiście lub przez lekturę Jego pism. Dalszy ciąg procesu beatyfikacyjnego będzie 

przebiegał w Rzymie, w Watykańskiej Kongregacji ds. świętych.  

 

10. W sobotę 23 maja o g. 21,00 odbędzie się czuwanie modlitewne, po którym będzie 

odprawiona wyjątkowa Msza św. z Wigilii Zesłania Ducha Świętego w języku 

łacińskim o g. 22,00. Poświęćmy trochę czasu na wspólne uczczenie Ducha Świętego 

śpiewem i modlitwą. Serdecznie zapraszamy. Inicjatorem jest Armia Św. Jerzego.  

 

11. W przyszłą niedzielę o g. 7,00 odprawimy Mszę św. w int. ofiarodawców a składka zbierana 

na wszystkich Mszach św. przeznaczona jest na cele budowlano remontowe naszej parafii. 

 

12.  W dalszym ciągu zbieramy zapisy w zakrystii chętnych do wyjazdu na spotkanie młodych 

na Lednicę.  

 

13.   Na Tablicy ogłoszeń i na specjalnym afiszu wywieszono informacje o uroczystościach 

związanych z 1050 rocznicą przybycia Dobrawy do Poznania. Uroczystości te będą miały 

miejsce 23 i 24 maja br. na Ostrowie Tumskim i na Śródce. Zachęcamy do udziału.  

 

14.  W najnowszym numerze „Przewodnika Katolickiego” m. in. – wizerunek Kościoła  

w Polsce – co jest rzeczywistością, a co medialną kreacją. Himalaje cierpienia  

– dramatyczna sytuacja mieszkańców Nepalu po trzęsieniu ziemi oraz wpływ Putina  

w dawnych republikach radzieckich – jaka jest faktyczna sytuacja w Euroazjatyckiej Unii 

Gospodarczej.    

 

15.  Radujemy się dziś z wypełnienia się Bożych obietnic. Wierzymy, że Chrystus poszedł  

do Ojca, by przygotować nam mieszkanie w niebie. Z wdzięcznością za Jego miłość 

pozwólmy by nas wspierał w walce z każdym przejawem zła na ziemi.  

 

16.  W przyszłą niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego, jedno z najważniejszych świąt 

w kościele. Uroczystość ta kończy okres wielkanocny. Od tego czasu zaczyna się okres 

zwykły. Dlatego gorąco zachęcamy do odbycia spowiedzi wielkanocnej tych, którzy jeszcze 

z różnych względów nie podjęli procesu nawrócenia. Skorzystajmy z łaski miłosierdzia.  

 

 

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu 

 

+ Stefania Czerniawska – ul. Swoboda  l. 81 

 


