
 

 

             VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 

         06.05.2018 

 

1. Nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej przez cały miesiąc odprawiamy codziennie po 

zakończeniu wieczornej Mszy św., ok. godz. 18:30. Do wspólnej modlitwy zapraszamy 

szczególnie rodziny dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz młodzieży, 

która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania. 

2. Parafian oraz odwiedzających nasze Sanktuarium Eucharystyczne zapraszamy dzisiaj o godz. 

17:00 do Sali Karmelitańskiej na Spotkanie z Ziemią Świętą – wykład i prezentację ks. dr 

Ryszarda Kempiaka SDB, wykładowcy Pisma Świętego i znanego przewodnika po Ziemi 

Świętej. Kolejne spotkanie z tego cyklu odbędzie się o tej samej porze w niedzielę, 17 czerwca 

br. 

3. Kandydatów do sakramentu bierzmowania z wszystkich grup zapraszamy w piątek, 11 maja, na 

Mszę św. o godz. 18:00 i nabożeństwo majowe. Obecność wszystkich obowiązkowa. W czasie 

Mszy św. i nabożeństwa młodzież zajmuje miejsca w prezbiterium. Po liturgii – krótkie 

spotkanie w Sali Karmelitańskiej dla młodzieży gimnazjum i klasy pierwszej szkół 

ponadgimnazjalnych. Ważna informacja dla młodzieży z klasy 7: zaplanowane na dzień 7 maja 

spotkanie formacyjne z siostrą Anną wyjątkowo odbędzie się tydzień później, czyli w 

poniedziałek, 14 maja o godz. 18:45. 

4. Młode małżeństwa i rodziny z dziećmi serdecznie zapraszamy na kolejne – otwarte spotkanie 

duszpasterskie ( przy kawie ) w przyszłą niedzielę, 13 maja, o godz. 15:30 w Sali 

Karmelitańskiej. Tematyka spotkania – na plakatach w gablotach ogłoszeń oraz na stronie 

internetowej parafii w zakładce Aktualności. 

5. W najbliższy wtorek przypada uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego 

patrona Polski i archidiecezji poznańskiej; w przyszłą niedzielę – uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego. 

6. W naszych modlitwach pamiętajmy o wszystkich zdających egzaminy maturalne. 

7. Jak zdążyliśmy zauważyć, w ostatnim czasie dokonano wymiany, modernizacji i regulacji 

nagłośnienia w naszym kościele oraz zainstalowano nagłośnienie w kaplicy Matki Bożej 

Szkaplerznej. Serdecznie dziękujemy Parafianom za ofiary przekazane do tej pory i 

jednocześnie informujemy, że zapłaciliśmy pierwszą część należności w wysokości 27 400,00 

PLN. Dziękujemy także za koperty z daniną diecezjalną. W przyszłą niedzielę składka z Mszy 

św. będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. 

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

9. W ubiegłym tygodniu zmarł nasz Parafianin śp. Paweł Wadelski. 

 Ogłoszenia duszpasterskie 


