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1. Przeżywamy w Kościele okres Wielkiego Postu. 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. 

Przypominamy, że za pobożny udział w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny. 

W każdy piątek Wielkiego Postu można także dostąpić łaski odpustu zupełnego  

za pobożne odmówienie przed wizerunkiem Ukrzyżowanego – po przyjęciu Komunii świętej 

– modlitwy Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu. 

2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12:30 wyruszy z naszego kościoła 63. Pokutny Marsz 

Różańcowy. 

3. W ubiegłą niedzielę składka podczas Mszy św., przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, 

wyniosła 3 458 zł. Serdecznie dziękujemy za ten dar serca! 

4. We wtorek zapraszamy na Mszę św. o godz. 18:00 – o rychłą beatyfikację S. Włodzimiry 

Wojtczak, elżbietanki związanej z naszą parafią, z homilią ks. dra Rafała Pajszczyka. 

5. Zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego Franciszka i naszych księży biskupów,  

w najbliższy piątek, 23 lutego, wszystkie parafie archidiecezji poznańskiej włączają się  
do postu, osobistej modlitwy i udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w intencji pokoju w 

Demokratycznej Republice Konga i Południowym Sudanie. 

6. W czwartek w liturgii Kościoła przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. W tym dniu o 

godz. 18:00 w Katedrze Poznańskiej uroczyste nieszpory z homilią ks. Arcybiskupa Marka 

Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego, z udziałem profesorów i nauczycieli 

akademickich miasta Poznania. 

7. W przyszłą niedzielę, 25 lutego, przed kościołem zbiórka do puszek na dzieło pomocy 

misyjnej Ad gentes. 

8. W gablocie ogłoszeń umieściliśmy informacje firmy Amplifon o możliwości bezpłatnego 

( bez skierowania ) badania słuchu i pomocy przy dobraniu aparatów słuchowych w dniach 

od 21 do 28 lutego. Foldery można otrzymać w zakrystii. 

9. W ubiegłym tygodniu zmarł nasz parafianin, śp. Jaromir Francuszkiewicz. Msza św.  

i pogrzeb odbyły się w środę na naszym cmentarzu parafialnym przy ul. Bluszczowej. 

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

biblijne do czytań mszalnych oraz artykuły: Pasterz, o którym nie można zapomnieć – o 

Papieżu Emerycie Benedykcie XVI; Niedziela w sklepie; Rekolekcje  

z „Przewodnikiem”. Cena Przewodnika – 5 zł. 

 Ogłoszenia duszpasterskie 


