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1. Spotkanie osób udających się na tereny Wschodniej Polski i na Białoruś odbędzie się  
w dzisiejszą niedzielę o godz. 16:30 w Sali Karmelitańskiej. Organizatorzy proszą  
o przyniesienie ważnych paszportów i dokonanie kolejnej wpłaty. 

2. Rodziców dzieci, które w naszej parafii przygotowują do Pierwszej Komunii Świętej, 

zgodnie z wcześniej podaną informacją, zapraszamy na spotkanie katechetyczne  

w poniedziałek, 29 stycznia, w kościele bezpośrednio po  Mszy św. o godz. 18:00. 

Obecność wszystkich konieczna. Poświęcenie świec z udziałem dzieci i rodziców –  

– w piątek podczas Mszy św. o godz. 18:00. 

3. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. W czwartek adoracja 

Najświętszego Sakramentu po wieczornej Mszy św. do godz. 20:00. Okazja do spowiedzi 

św. w czwartek podczas wieczornej adoracji, w piątek od godz. 17:00 i w sobotę  
od godz. 17:30. 

4. W piątek przypada w Kościele święto Ofiarowania Pańskiego oraz Światowy Dzień Życia 

Konsekrowanego. Podczas Mszy św. o godz. 8:00 i 18:00 – błogosławieństwo świec.  

Po liturgii zbiórka do puszek na pomoc dla klasztorów klauzurowych. W archidiecezji 

poznańskiej mamy dwa klasztory klauzurowe: Siostry Karmelitanki Bose w Poznaniu 

oraz Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji w Pniewach. Osoby konsekrowane, 

zwłaszcza siostry i bracia zakonni poprzez całkowite oddanie swojego życia, według rad 

ewangelicznych, służą Panu Bogu i ludziom. W tym dniu w naszej parafii w modlitwie 

pamiętajmy szczególnie o Siostrach Elżbietankach i Siostrach Służebniczkach. 

5. Nabożeństwo ku czci Matki Bożej z racji I soboty miesiąca – różaniec i medytacja przed 

Najświętszym Sakramentem – w sobotę bezpośrednio po Mszy św. o godz. 8:00. 

6. W sobotę przypada wspomnienie św. Błażeja, patrona chorujących na gardło. Po Mszy 

św. specjalna modlitwa i indywidualne błogosławieństwo z tradycyjnie związanymi 

dwiema świecami. 

7. Chorych i starszych Parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną w następujących 

terminach: Ks. Prałat Proboszcz – w piątek i w sobotę przed południem (według 

dotychczasowych ustaleń); Ks. Wikariusz – przed południem w sobotę, 10 lutego. 

8. Kandydatów do sakramentu bierzmowania z wszystkich grup, zgodnie z wcześniej 

podaną informacją, zapraszamy w piątek, 2 lutego, na Mszę św. o godz. 18:00 i krótkie 

spotkanie formacyjne w Sali Karmelitańskiej. Obecność wszystkich obowiązkowa. 

9. Godziny skupienia dla osób należących do Wspólnoty Żywego Różańca naszej parafii –  

– z okazji 160. rocznicy objawienia Matki Bożej w Lourdes – w sobotę, 10 lutego,  

po południu od godz. 14:30. Szczegółowe informacje podamy w niedzielę za tydzień. 

 Ogłoszenia duszpasterskie 



Bardzo prosimy o zaplanowanie czasu i o obecność. Serdecznie zapraszamy wszystkich, 

pragnących pogłębić pobożność maryjną. 
10. Organizujemy parafialną zabawę karnawałową w sobotę, 3 lutego. Szczegółowe 

informacje w gablotach ogłoszeń Zapisy w zakrystii po Mszy św. 

11. W gablotach ogłoszeń umieściliśmy plakaty informacyjne na temat: Jerycha 

Różańcowego u Ojców Franciszkanów Konwentualnych na Wzgórzu Przemysła, Białej 

Soboty w Publicznym Gimnazjum Katolickim na ul. Głogowskiej oraz program  

i zaproszenie na pielgrzymki Wspólnot Żywego Różańca do Częstochowy i do Rumunii. 

12. Zakończyliśmy w naszej parafii odwiedziny duszpasterskie – kolędę. Serdecznie 

dziękujemy Parafianom za życzliwe przyjęcie, możliwość bliższego poznania się podczas 

duszpasterskiej rozmowy, za wspólną modlitwę i złożone ofiary. Bóg zapłać! Bardzo 

dziękujemy również Księdzu Kanonikowi Wojciechowi Maćkowiakowi, który w okresie 

kolędowym ofiarnie pomagał nam, odprawiając wieczorne Msze święte w ciągu tygodnia. 

13. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego, do każdego egzemplarza jest 

dołączony modlitewnik na luty 5 minut z Bogiem. Polecamy ciekawe komentarze biblijne 

do czytań mszalnych oraz artykuły: o wartości powołania zakonnego, o pielgrzymce  

Ojca Świętego Franciszka do Chile i Peru oraz o życiu i posłudze O. Mariana Żelazka, 

werbisty, urodzonego w Palędziu k. / Poznania – Miłości do trędowatych nauczył się  
w obozie. Cena Przewodnika Katolickiego – 6 zł. 


