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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 w tym roku 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. W poniedziałek, 25 marca, w liturgii Kościoła przeżywamy uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego a jednocześnie Dzień Świętości Życia. Po liturgii przed kościołem – zbiórka do 

puszek na Fundusz Obrony Życia. 

3. Zgodnie z wcześniej podawaną informacją, 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! 
4. Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu zaprasza na konferencję naukową pt. „Pielgrzymujemy 

z Jasnogórską Matką”, w poniedziałek, 25 marca, o godz. 9:30. Konferencja dotyczy 

nawiedzenia kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Program – w gablotach ogłoszeń oraz 

na stronie internetowej naszej archidiecezji. Wszystkich bardzo zachęcamy do udziału, 

szczególnie członków Wspólnoty Żywego Różańca naszej parafii. 

5. W czasie Wielkiego Postu przeżywamy pokutną praktykę pielgrzymowania do 35 

kościołów stacyjnych w Poznaniu. Szczegółowy program – na stronie internetowej naszej 
archidiecezji. Wielkopostna stacja w naszym kościele parafialnym – w najbliższą sobotę, 
30 marca br. Program: godz. 17:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, w tym czasie – 
okazja do spowiedzi św.; godz. 18:00 – Msza św., następnie Droga Krzyżowa. Zapraszamy 

parafian, zwłaszcza młodzież – kandydatów do sakramentu bierzmowania razem z 

rodzinami oraz wiernych odwiedzających nasze Sanktuarium Eucharystyczne. 
6. Podobnie jak w latach ubiegłych ks. Arcybiskup Metropolita Poznański zwraca się do nas 

z prośbą o złożenie daniny diecezjalnej na potrzeby naszej archidiecezji. Przygotowaliśmy 
koperty, aby ułatwić złożenie tej ofiary. Prosimy o zabranie kopert z ławek i bocznych 

ołtarzy. Znając hojność i zrozumienie Drogich Parafian ufamy, że nasza parafia wywiąże 

się z zobowiązania wobec archidiecezji. Dziękujemy za pierwsze koperty z daniną 
diecezjalną. 

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

oddziału przedszkolnego oraz do klasy 1. Szczegółowe informacje – na stronie internetowej 

oraz w sekretariacie szkoły. 

Ogłoszenia duszpasterskie 



8. W dzisiejszą niedzielę odbywają się wybory do Rady Osiedla Stare Miasto. 

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

nabyć ciekawy film DVD, zrealizowany przez p. dr Jolantę Hajdasz, pt.: „Powrót” o 

Arcybiskupie Antonim Baraniaku. Do filmu – gratisowo – kserokopie artykułów o tym 

Niezłomnym Pasterzu. 

10. Dzisiaj przypada 20. rocznica śmierci ks. prof. Tadeusza Walachowicza, wykładowcy prawa 

kanonicznego, który mieszkał w naszej parafii i służył pomocą duszpasterską. W ubiegłym 

tygodniu zmarł nasz parafianin śp. Marian Jankowiak. Wieczny odpoczynek… 


