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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. W tym 

tygodniu wyjątkowo nie będzie Drogi Krzyżowej o godz. 17:00. Dzieci wraz z 

rodzicami zapraszamy o godz. 18:30, 
 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. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Adoracja 
Najświętszego Sakramentu w czwartek po wieczornej Mszy św. i procesji – do godz. 20:00. 

Okazja do spowiedzi św. – w czwartek podczas wieczornej adoracji, w piątek od godz. 
17:00 i w sobotę od godz. 17:30. 

3. W piątek, 5 kwietnia, o godz. 17:00 – w naszym kościele – uroczysta Msza święta z okazji 
100 – lecia Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu z udziałem społeczności szkolnej 

i zaproszonych gości. Do wspólnej modlitwy zapraszamy, zwłaszcza absolwentów oraz 

wszystkich w różny sposób związanych ze szkołą. 
4. Podobnie jak w latach ubiegłych ks. Arcybiskup Metropolita Poznański zwraca się do nas 

z prośbą o złożenie daniny diecezjalnej na potrzeby naszej archidiecezji. Bardzo 
dziękujemy za ofiary złożone na daniną diecezjalną. 

5. 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. 

6. 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. 

7. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności śp. Elżbieta 

Paczkowska – Jasak. Wieczny odpoczynek… 

Ogłoszenia duszpasterskie 


