
 

    VII NIEDZIELA WIELKANOCNA 

      WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 

13.05.2018 

 
1. W liturgii Kościoła przeżywamy dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego oraz 

101 rocznicę pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie. 

2. Nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej – tym tygodniu z nowenną do Ducha 

Świętego przed uroczystością – odprawiamy codziennie po zakończeniu wieczornej Mszy 

św., ok. godz. 18:30. 

3. Młode małżeństwa i rodziny z dziećmi serdecznie zapraszamy dzisiaj na kolejne – 

otwarte spotkanie duszpasterskie ( przy kawie ) o godz. 15:30 wyjątkowo – nie w Sali 

Karmelitańskiej – natomiast w Domu Sióstr Elżbietanek przy ul. Łąkowej 4. Tematyka 

spotkania – na plakatach w gablotach ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii w 

zakładce Aktualności. 

4. W najbliższy poniedziałek przypada święto św. Macieja Apostoła; w środę – św. 

Andrzeja Boboli, patrona Polski; w przyszłą niedzielę – uroczystość Zesłania Ducha 

Świętego ( zakończenie okresu wielkanocnego ). 

5. Młodzieży z klasy 7 przypominamy ważną informację: zaplanowane na dzień 7 maja 

spotkanie formacyjne z siostrą Anną wyjątkowo odbędzie się w poniedziałek, 14 maja, o 

godz. 18:45. Obecność wszystkich konieczna! 

6. Rodziców dzieci pierwszokomunijnych zapraszamy w poniedziałek, 14 maja, na 
Mszę św. o godz. 18:00, nabożeństwo majowe i spotkanie w kościele dotyczące 

uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, którą będziemy przeżywali w naszej parafii 
w przyszłą niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 11:00. Bardzo prosimy Drogich 

Parafian, aby na czas liturgii pozostawili miejsca w ławkach dla rodziców i zaproszonych 

gości. 

7. Dzieci klas III, przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej, zapraszamy na próby 

przed uroczystością: w najbliższy wtorek, w środę, w czwartek i w piątek o godz. 16:00. 

Obecność wszystkich dzieci obowiązkowa. Spowiedź św. dla dzieci – w sobotę – o godz. 

10:00. Okazja do spowiedzi św. dla rodziców i członków rodzin – codziennie w czasie 

wieczornej Mszy św. oraz w sobotę od godz. 17:00. 

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

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

ofiary. 

10. W najbliższą sobotę w Wigilię Zesłania Ducha Świętego we wspólnotach parafialnych 

będziemy przeżywali Jubileusz 1050 – lecia Archidiecezji Poznańskiej. Serdecznie 

zapraszamy Parafian, zwłaszcza młodzież przygotowującą się do sakramentu 

 Ogłoszenia duszpasterskie 



bierzmowania wraz z rodzicami oraz osoby należące do grup duszpasterskich na 

Mszę świętą o godz. 18:00. Wigilia Zesłania Ducha Świętego będzie szczególnym 

czasem świętowania i składania Panu Bogu dziękczynienia za 1050 lat istnienia 

pierwszego na ziemiach polskich biskupstwa w parafiach Archidiecezji Poznańskiej. 

Zewnętrznym wyrazem parafialnego świętowania będzie uroczysta liturgia Mszy Świętej 

z Wigilii Zesłania Ducha Świętego oraz bicie dzwonów kościelnych o godz. 20:00 we 

wszystkich kościołach parafialnych Archidiecezji Poznańskiej. 

11. W przyszłą niedzielę po Mszy św. południowej wyruszy z naszego kościoła kolejny – 

Pokutny Marsz Różańcowy. Intencją Marszu jest wspólna modlitwa i przepraszanie Pana 

Boga i Maryi Królowej Polski za niewypełnienie do dziś Jasnogórskich Ślubów Narodu. 

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


