
        VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

    11.02.2018 
 

 

 

1. Dzisiaj przypada160. rocznica objawienia Matki Bożej w Lourdes oraz ustanowiony  

w Kościele Światowy Dzień Chorego. Pamiętajmy w modlitwie o chorych i cierpiących. 

2. W nawiązaniu do rozmów i życzeń Parafian, wyrażanych podczas tegorocznej kolędy, 

serdecznie zapraszamy młode małżeństwa i rodziny z małymi dziećmi na pierwsze 

spotkanie duszpasterskie ( przy kawie ) dzisiaj o godz. 16:30 w Sali Karmelitańskiej. 
3. We wtorek – Podkoziołek. Tradycyjnie Ks. Prałat Proboszcz zaprasza starszych Parafian  

o godz. 16:00 do Sali Karmelitańskiej na spotkanie przy kawie i pączkach. 

4. W tym tygodniu rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. W Środę Popielcową  
w naszym kościele Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 8:00  

i 18:00. Przed kościołem zbiórka do puszek na Caritas Archidiecezji Poznańskiej.  

W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy. 

5. W czwartek po Mszy św. o godz. 18:00 w poznańskiej Farze – Droga Krzyżowa ulicami 

naszego miasta. W czasie Wielkiego Postu Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita 

Poznański, zaprasza do pielgrzymowania do 34 kościołów stacyjnych  

w Poznaniu. Szczegółowy program – na stronie internetowej naszej archidiecezji  

oraz w Przewodniku Katolickim. Wielkopostna Stacja w naszym kościele parafialnym –  

w sobotę, 10 marca br. 

6. W Wielkim Poście zapraszamy na nabożeństwa ku czci Męki Pańskiej. 

� Droga Krzyżowa – w piątek o godz. 17:00 ( dla dzieci ) i o godz. 18:30 dla 

dorosłych i młodzieży – szczególnie dla kandydatów do sakramentu 

bierzmowania, 

� Gorzkie Żale – w niedzielę o godz. 17:00. Kazania pasyjne w tym roku wygłosi 

Ks. Prałat Proboszcz Henryk Nowak. 

7. W najbliższą sobotę po wieczornej Mszy św., ok. godz. 18:45, zapraszamy do Sali 

Karmelitańskiej na prelekcję poświęconą Służebnicy Bożej S. Włodzimiry Wojtczak. 

Spotkanie poprowadzi S. Anna Jakubowska, elżbietanka, postulator w rozpoczętym 

niedawno procesie beatyfikacyjnym. Natomiast we wtorek, 20 lutego, o godz. 18:00 – Msza 

św. o rychłą beatyfikację S. Włodzimiry z homilią Ks. dra Rafała Pajszczyka. 

8. W przyszłą niedzielę, 18 lutego, po Mszy św. o godz. 12:30 wyruszy z naszego kościoła 63. 

Pokutny Marsz Różańcowy.  

9. W ubiegłym tygodniu zmarł nasz parafianin, śp. Ryszard Rynczak. Msza pogrzebowa –  

w piątek o godz. 16:30 w naszym kościele parafialnym; pogrzeb – w środę o godz. 12:00 na 

cmentarzu junikowskim. 

10. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego. Polecamy ciekawe komentarze 

biblijne do czytań mszalnych oraz artykuły: Wielkopostne postanowienia, Cuda z Lourdes, 

relacje Polska - Izrael. Cena Przewodnika – 5 zł. 

 Ogłoszenia duszpasterskie 


