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1. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa ku czci Męki Pańskiej. 
 Droga Krzyżowa – w piątek o godz. 17:00 ( dla dzieci ) i o godz. 18:30 dla dorosłych 

i młodzieży – szczególnie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania, 
 Gorzkie Żale – w niedzielę o godz. 17:00. 

Kazania pasyjne głosi ks. kanonik Wojciech Maćkowiak. 

Odpust zupełny można uzyskać za pobożny udział w Gorzkich Żalach oraz w każdy 
piątek Wielkiego Postu – za pobożne odmówienie przed wizerunkiem Chrystusa 

Ukrzyżowanego – po przyjęciu Komunii świętej – modlitwy: Oto ja, o dobry i najsłodszy 

Jezu. 

2. Dzisiaj w naszej parafii: 
 Spotkanie Wspólnoty Rodzin naszej parafii, o godz. 15:30 – rozpoczęcie w kościele 

wspólną modlitwą, potem spotkanie formacyjne przy kawie i herbacie. Szczególnie 

zapraszamy małżeństwa z małymi dziećmi, 
 Przed kościołem po liturgii – zbiórka do puszek na dzieło pomocy misyjnej Ad 

gentes, 

 Po Mszy św. o godz. 12:30 wyruszy z naszego kościoła kolejny Pokutny Marsz 

Różańcowy, zachęcamy do wspólnej modlitwy. 
3. We wtorek, 19 marca, przypada uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi Panny. 

W naszej parafii przeżywamy 1. rocznicę nawiedzenia Obrazu św. Józefa z Sanktuarium 

Karmelitów Bosych w Poznaniu. Drogich Parafian i Wszystkich odwiedzających nasze 
Sanktuarium Eucharystyczne zapraszamy na krótkie Rekolekcje ze św. Józefem. Nauki 

rekolekcyjne w poniedziałek i wtorek o godz. 18:00. Postarajmy się zaplanować czas na 
modlitwę, skupienie i udział w nabożeństwach. 

4. Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 82 odbędą się w tym 
tygodniu od środy do piątku ( 20 – 22 marca ). 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. 
5. Rodziców młodzieży klas VII i VIII zapraszamy w poniedziałek, 25 marca, na Mszę św.  

o godz. 18:00 i spotkanie katechetyczne. Obecność wszystkich Rodziców konieczna! 

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

świętych w ubiegłą niedzielę – wysokość składki – 3 750,00 PLN oraz na konto bankowe 

parafii; w lutym – kwota – 4 890,00 PLN. Serdeczne Bóg zapłać! 

7. Podobnie jak w latach ubiegłych ks. Arcybiskup Metropolita Poznański zwraca się do nas 

z prośbą o złożenie daniny diecezjalnej na potrzeby naszej archidiecezji. Przygotowaliśmy 

Ogłoszenia duszpasterskie 



koperty, aby ułatwić złożenie tej ofiary. Prosimy o zabranie kopert z ławek i bocznych 

ołtarzy. Drodzy Parafianie, znając Waszą hojność i zrozumienie ufamy, że nasza parafia 
wywiąże się z tego zobowiązania wobec archidiecezji. 

8. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 82 ( ul. Krakowska 10 ) informuje, że trwają zapisy dzieci do 

oddziału przedszkolnego ( rok urodzenia – 2013 i 2014 r. ) oraz do klasy 1 ( rok urodzenia – 

2012 ). Szczegółowe informacje – na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły. 

9. W przyszłą niedzielę, 24 marca, odbędą się wybory do Rady Osiedla Stare Miasto. 

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

11. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszły do wieczności: śp. Gabriela Janc 

oraz Barbara Krauze. Wieczny odpoczynek… 


