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Drogim Parafianom, Szanownym Gościom oraz odwiedzającym nasze Sanktuarium 

Eucharystyczne – z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego serdecznie życzymy 

pięknego przeżycia tego świętego czasu, paschalnej radości i wielu łask bożych w 

codziennym życiu. Niech w naszym życiu będzie to szczególna okazja odkrywania 

obecności, doświadczania miłości i pokoju Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana! 

1. Nowenna do Miłosierdzia Bożego – dzisiaj, od Niedzieli Wielkanocnej i przez całą oktawę – 

– bezpośrednio po wieczornej Mszy św. 

2. W Poniedziałek Wielkanocny w naszym kościele Msze św. według porządku niedzielnego. 

Składka będzie przeznaczona na Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologiczny UAM – 

w Poznaniu oraz szkoły katolickie. 

3. W piątek – z racji oktawy wielkanocnej – nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych. 
4. Za tydzień – Niedziela Miłosierdzia Bożego i początek Tygodnia Miłosierdzia. Przed kościołem 

zbiórka do puszek na Caritas Archidiecezjalną. Zapraszamy na Nieszpory do Miłosierdzia 

Bożego w przyszłą niedzielę o godz. 17:00. 

5. We wtorek, 23 kwietnia, obchodzi imieniny ks. kanonik Wojciech Maćkowiak, poprzedni 

proboszcz naszej parafii. Msza św. w intencji Czcigodnego Solenizanta zostanie 
odprawiona we wtorek o godz. 18:00. Do naszej szczerej modlitwy dołączamy najlepsze 

życzenia! 
6. Dziękujemy parafianom, którzy złożyli daninę diecezjalną – jako odpowiedź na prośbę naszego 

ks. Arcybiskupa Metropolity. Koperty znajdują się na bocznych ołtarzach. Bardzo dziękujemy 

za ofiary na inwestycje parafialne, które zostały złożone podczas Mszy świętych w ubiegłą 

niedzielę – wysokość składki – 3 240,00 PLN oraz na konto bankowe parafii. Serdeczne Bóg 

zapłać! 
7. W sobotę, 27 kwietnia, w Oktawie Wielkanocy – o godz. 16:30 – zapraszamy na 

nabożeństwo Drogi Światła. 

8. Rodziców młodzieży z klas 7 i 8 – kandydatów do Sakramentu Bierzmowania – 

– zapraszamy w poniedziałek, 29 kwietnia na Mszę św. o godz. 18:00 oraz na ostatnie w 

tym roku szkolnym spotkanie katechetyczne. Obecność wszystkich rodziców konieczna! 
9. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego ( cena – 6 zł ). Polecamy ciekawe 

komentarze biblijne do czytań mszalnych oraz artykuły. 

Ogłoszenia duszpasterskie 


