
 

 V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

      07.04.2019 

 

 

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. Zgodnie z wcześniej podaną informacją, młodzież z klasy 8 szkoły podstawowej, 
przygotowującą się do sakramentu bierzmowania ( obie grupy ) zapraszamy na spotkanie 

katechetyczne z s. Anną w najbliższy wtorek, 9 kwietnia, o godz. 18:00 w sali 
karmelitańskiej. Obecność wszystkich konieczna! 

3. Szkolne rekolekcje wielkopostne dla młodzieży VI Liceum Ogólnokształcącego odbędą się 
w tym tygodniu od poniedziałku do środy. Prosimy o modlitwę w intencji dobrego  

i owocnego przeżycia tego czasu przez młodych ludzi. 

4. Dzisiaj po liturgii przed kościołem panie z Caritas Parafialnej zbierają ofiary na paczki 

świąteczne dla chorych i potrzebujących parafian. Bardzo dziękujemy za każdy dar serca oraz 

za ofiary złożone na daninę diecezjalną – jako odpowiedź na prośbę naszego ks. Arcybiskupa 

Metropolity. 

5. Spotkanie osób udających się na pielgrzymkę – wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej i do Czech – 

– dzisiaj o godz. 16:00 w sali karmelitańskiej. Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd. 

6. W najbliższy czwartek, 11 kwietnia, o godz. 19:00 w sali karmelitańskiej – 

– okolicznościowe spotkanie z okazji 79. rocznicy zbrodni katyńskiej. Historyczną 
prelekcję oraz wspomnienia z pobytu w miejscach Golgoty Wschodu przedstawi  

p. Marian Fik, profesor historii w VI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. Serdecznie 
zapraszamy drogich parafian i odwiedzających nasze sanktuarium. 

7. W przyszłą niedzielę – Niedziela Męki Pańskiej, nazywana w tradycji Niedzielą Palmową. 
Na początku każdej Mszy św. – poświęcenie gałązek palmowych. Bukiety gałązek 
palmowych, przygotowane przez panie z Caritas Parafialnej, będzie można nabyć przed 

liturgią. 

Ogłoszenia duszpasterskie 



8. Chorych i starszych parafian, którzy nie korzystają z posługi sakramentalnej regularnie co 

miesiąc, odwiedzimy w najbliższą sobotę przed południem. Prosimy o zgłoszenie w zakrystii 

lub w biurze parafialnym do środy włącznie. 

9. Składka podczas Mszy św. w przyszłą niedzielę – w drugą niedzielę miesiąca – będzie 

przeznaczona na potrzeby remontowe i inwestycyjne naszej parafii. 
10. 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. 


