
 

  VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

      17.02.2019 

 

1. Dzisiaj o godz. 12:30 – Msza św. z okolicznościowym kazaniem w intencji rychłej beatyfikacji 

Służebnicy Bożej Siostry Marii Włodzimiry Wojtczak, elżbietanki. W najbliższą środę, 20 

lutego, przypada 76. rocznica jej śmierci. W dniu 24 września 2017 roku ks. Arcybiskup 

Metropolita Stanisław Gądecki dokonał uroczystego otwarcia procesu beatyfikacyjnego S. 

Włodzimiry, która w latach trzydziestych XX w. pracowała w naszej parafii. Portret Kandydatki 

na ołtarze znajduje się w naszym kościele przy ambonie. Gorąco zachęcamy Parafian i 

odwiedzających nasze Sanktuarium Eucharystyczne do modlitwy o beatyfikację oraz do 

przedstawiania swoich próśb i podziękowań przez jej wstawiennictwo. O łaskach otrzymanych 

za jej przyczyną i wysłuchanych modlitwach prosimy informować Zgromadzenie Sióstr św. 

Elżbiety Prowincji Poznańskiej. 

2. Małżeństwom ze Wspólnoty Rodzin naszej parafii bardzo serdecznie dziękujemy  

za zorganizowanie i przeprowadzenie Balu Karnawałowego dla dzieci w ubiegłą niedzielę. 

Następne spotkanie Wspólnoty odbędzie się w niedzielę, 17 marca, o godz. 15:30. Szczególnie 

zapraszamy małżeństwa i rodziny z małymi dziećmi. 

3. W czwartek, 21 lutego, obchodzi Imieniny ks. Biskup Damian Bryl. W naszych modlitwach 

pamiętajmy o Czcigodnym Solenizancie. 

4. W piątek, 22 lutego, przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. W Katedrze 
Poznańskiej o godz. 18:00 – uroczyste Nieszpory dla wspólnoty akademickiej. Homilię 

wygłosi ks. Biskup Edward Janiak, ordynariusz kaliski. Podczas nieszporów zostanie 

przekazany Archidiecezji Poznańskiej Order Orła Białego, przyznany pośmiertnie 
Arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi. 

5. Bardzo prosimy osoby, które dokonały rezerwacji intencji mszalnych, o zgłoszenie się 
w biurze parafialnym i podanie treści intencji dwa tygodnie przed terminem odprawienia 

Mszy św. 
6. Bardzo dziękujemy za ofiary na inwestycje parafialne, które zostały złożone podczas Mszy 

świętych w ubiegłą niedzielę – wysokość składki – 4 026,00 PLN oraz na konto bankowe 

parafii w styczniu – kwota 580 PLN. Serdeczne Bóg zapłać! 
7. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12:30 wyruszy z naszego kościoła kolejny Pokutny Marsz 

Różańcowy. Zachęcamy do wspólnej modlitwy. 

8. W gablotach ogłoszeń znajdują się szczegółowe informacje: 

 o XVIII Parafialnej Zabawie Karnawałowej ( w ostatnią sobotę karnawału, 2 marca ), 

 o rekolekcjach dla mężczyzn. 

9. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego ( cena – 6 zł ). 

10. W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: śp. Marian Henc, 

Andrzej Paszliński, Elżbieta Zielińska, Marian Michalski i Wanda Ryżak. 

Wieczny odpoczynek… 

Ogłoszenia duszpasterskie 


