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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. 

3. Dzisiaj w kościele Karmelitów Bosych podczas Mszy świętej o godz. 13:00  

ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, dokona uroczystego aktu 

zawierzenia archidiecezji poznańskiej świętemu Józefowi. Natomiast jutro,  

19 marca – w uroczystość św. Józefa, akt zawierzenia zostanie ponowiony przez księży 

proboszczów we wszystkich parafiach naszej archidiecezji. 

4. Od dzisiejszego wieczoru ( od godz. 17:45 ) do wtorku włącznie w naszej parafii 

będziemy przeżywali nawiedzenie obrazu św. Józefa. Z tej okazji gościmy także 

kustosza peregrynacji O. Stanisława Plewę, karmelitę bosego, który głosi wśród nas 

Słowo Boże. Program peregrynacji, przygotowany na ulotkach, można zabrać również dla 

nieobecnych w kościele sąsiadów. Postarajmy się zaplanować czas na modlitwę, 
skupienie i udział w nabożeństwach. Zapraszamy Parafian i Wszystkich odwiedzających 

nasze Sanktuarium Eucharystyczne. Na zakończenie nawiedzenia we wtorek o godz. 

18:00 – Msza święta pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, 

zwłaszcza z udziałem dzieci pierwszokomunijnych, młodzieży przygotowującej się do 

bierzmowania oraz ich rodzin. 

5. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12:30 wyruszy z naszego kościoła kolejny –  

– 64. Pokutny Marsz Różańcowy. 

6. Rekolekcje dla młodzieży VI Liceum Ogólnokształcącego odbędą się w tym tygodniu od 

poniedziałku do środy. Prosimy o modlitwę w intencji tych rekolekcji. 

7. W ubiegłą niedzielę składka przeznaczona na potrzeby naszej parafii wyniosła  

3.058,00 zł. Serdecznie dziękujemy za przekazane ofiary oraz za pierwsze koperty  

z daniną diecezjalną. Koperty w tym celu przygotowane można zabrać z ławek,  

z bocznych ołtarzy lub od ministrantów sprzedających prasę katolicką. 
8. W przyszłą niedzielę – Niedziela Męki Pańskiej, nazywana w tradycji Niedzielą 

Palmową. Na początku każdej Mszy św. – poświęcenie gałązek palmowych. 

9. Młodzież z klasy 7 szkoły podstawowej oraz tych, którzy w tym roku szkolnym 

rozpoczęli przygotowanie do sakramentu bierzmowania zapraszamy na spotkanie  

w poniedziałek, 26 marca, o godz. 18:45 w Sali Karmelitańskiej. Obecność wszystkich 

obowiązkowa! 

10. 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. 

 Ogłoszenia duszpasterskie 



11. W przyszłą niedzielę Siostry Urszulanki z Pniew pragną przedstawić nam po każdej Mszy 

św. swoje zaangażowanie misyjne i pozyskać środki dla misjonarzy. 

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. Chorych i starszych Parafian, którzy nie korzystają z posługi sakramentalnej regularnie co 

miesiąc, odwiedzimy w najbliższą sobotę przed południem. Prosimy o zgłoszenie w 

zakrystii lub w biurze parafialnym do środy włącznie. 

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

komentarze biblijne do czytań mszalnych oraz artykuły: o św. Józefie – Józef  

nie z obrazka; Grzech w mózgu – Czy procesy biologiczne wpływają na naszą moralność. 

Cena Przewodnika – 5 zł. 

15. W ubiegłym tygodniu zmarła nasza parafianka, śp. Bożena Oblizajek. 

Pogrzeb odbędzie się w najbliższą środę w Luboniu. 


