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1. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa ku czci Męki Pańskiej. 

• Droga Krzyżowa – w piątek o godz. 17:00 ( dla dzieci ), 

Wyjątkowo w najbliższy piątek nie będzie Drogi Krzyżowej po wieczornej Mszy św. 

• Gorzkie Żale – w niedzielę o godz. 17:00. 

Kazania pasyjne w tym roku głosi Ks. Prałat Proboszcz Henryk Nowak. 

2. Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbędzie się we wtorek po wieczornej 

Mszy św. w Sali Karmelitańskiej. Zapraszamy Parafian, którzy chcieliby włączyć się w 

działalność i spotkania formacyjne tej grupy duszpasterskiej. 

3. 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. Wielkopostna Stacja w naszym 

kościele parafialnym – w sobotę, 10 marca br. Program: godz. 17:00 – 17:45 – adoracja 

Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego, okazja do spowiedzi św.; 

godz. 18:00 – Msza św. pod przewodnictwem Ks. Prałata Jana Stanisławskiego; Droga 

Krzyżowa z udziałem naszego Chóru Parafialnego. Zapraszamy Parafian i Wszystkich 

odwiedzających nasze Sanktuarium Eucharystyczne. 

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

serdecznie zapraszamy młode małżeństwa i rodziny z dziećmi na spotkanie duszpasterski 

( przy kawie ) w przyszłą niedzielę, 11 marca, o godz. 15:30 w Sali Karmelitańskiej. 

Ulotki z informacjami można otrzymać od ministrantów i w zakrystii. 

5. Spotkanie osób udających się na pielgrzymkę do Kodnia i na Białoruś odbędzie się w 

przyszłą niedzielę o godz. 16:30 w Sali Karmelitańskiej. Organizatorzy proszą o 

przyniesienie ważnych paszportów i dokonanie ostatniej wpłaty. 

6. Składka podczas Mszy św. w przyszłą niedzielę – w drugą niedzielę miesiąca – będzie 

przeznaczona na potrzeby naszej parafii. 

7. W dniach od 18 do 20 marca w naszej parafii będziemy przeżywali nawiedzenie 

Obrazu Św. Józefa z Sanktuarium Karmelitów Bosych w Poznaniu. Szczegółowy 

program uroczystości podamy za tydzień. Postarajmy się zaplanować czas na modlitwę, 
skupienie i udział w nabożeństwach. 

8. Dziękujemy za pierwsze koperty z daniną diecezjalną. Koperty w tym celu przygotowane 

można zabrać z ławek, z bocznych ołtarzy lub od ministrantów sprzedających prasę 
katolicką. 

9. Organizujemy pielgrzymkę do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Stoczku Klasztornego w dniach 

26 – 27 maja br. ( sobota – niedziela ). Szczegółowy program i zapisy – w przyszłą niedzielę. 
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10.  W ubiegłym tygodniu zmarł nasz parafianin, śp. Roman Ruta. Pogrzeb odbędzie się poza 

parafią. 
11.  Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego. Cena Przewodnika – 5 zł. 


