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1. Zapraszamy na Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.00. Przypominamy,  

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

2. Droga Krzyżowa w piątek:  – o godz. 17.00 – dla dzieci, 

– o godz. 18.30 – dla młodzieży i starszych. 

     Drogę Krzyżową poprowadzą członkowie Wspólnoty Żywego Różańca. 

3. Rekolekcje dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 82 odbędą się w tym tygodniu od 
poniedziałku do środy. Katecheci na lekcjach religii w szkole poinformowali 

szczegółowo dzieci o programie rekolekcji. Zwracamy się z gorącą prośbą do rodziców i 

opiekunów: Przypominajcie dzieciom o rekolekcjach, o spowiedzi św., zadbajcie o 

czynny udział w spotkaniach rekolekcyjnych. Bardzo liczymy na Waszą pomoc i 

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

serdecznie zapraszamy młode małżeństwa i rodziny z dziećmi na spotkanie 

duszpasterskie ( przy kawie i herbacie ) w dzisiejszą niedzielę o godz. 15:30 w Sali 

Karmelitańskiej. Ulotki z informacjami można otrzymać w zakrystii. 

5. Spotkanie osób udających się na pielgrzymkę do Kodnia i na Białoruś odbędzie się 
dzisiaj o godz. 16:30 w Sali Karmelitańskiej. Organizatorzy proszą o przyniesienie 

ważnych paszportów i dokonanie ostatniej wpłaty. 

6. We wtorek, 13 marca, przypada 5 rocznica wyboru papieża Franciszka na Biskupa 

Rzymu. Pamiętajmy w modlitwie o Ojcu Świętym i jego posłudze. 

7. W przyszłą niedzielę, 18 marca, po Mszy św. o godz. 12:30 wyruszy z naszego kościoła 

64. Pokutny Marsz Różańcowy. 

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

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

przygotowaliśmy na ulotkach, które można zabrać także dla nieobecnych w kościele 

sąsiadów. Postarajmy się zaplanować czas na modlitwę, skupienie i udział w 

nabożeństwach. Zapraszamy Parafian i Wszystkich odwiedzających nasze Sanktuarium 

Eucharystyczne. 

10.  Dzisiejsza składka jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać! za złożone 

ofiary. 

 Ogłoszenia duszpasterskie 



11. Organizujemy pielgrzymkę do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Stoczka Klasztornego  

w dniach 26 – 27 maja br. ( sobota – niedziela ). Szczegółowy program i zapisy –  

– w niedziele po Mszy św. w zakrystii. 

12. Trwa zbiórka środków pieniężnych dla rodzin dotkniętych tragedią wybuchu gazu  

w Poznaniu. Wsparcie można przekazać za pomocą strony www.caritaspoznan.pl oraz 

przelewem bankowym na konto Caritas Archidiecezji Poznańskiej: 

BNP PARIBAS: 87 1600 1084 1846 4045 8000 0001 z dopiskiem „KAMIENICA”. 

Zebrane pieniądze zostaną przekazane poszkodowanym rodzinom. 

13. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego. Polecamy ciekawe 

komentarze biblijne do czytań mszalnych, artykuły oraz tekst homilii ks. Arcybiskupa 

Stanisława Gądeckiego, wygłoszonej w pierwszy czwartek marca w Kaliszu, Kościół a 

polityka – sposoby zaangażowania w politykę. Cena Przewodnika – 5 zł. 


