
 

    IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 

      12.05.2019 

 

1. W dzisiejszą niedzielę, nazywaną Niedzielą Dobrego Pasterza, przeżywamy Światowy Dzień 
Modlitw o Powołania oraz rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw O Powołania Do Służby 

Bożej W Kościele. O tej szczególnie ważnej intencji pamiętajmy w naszych wspólnotowych  

i osobistych modlitwach. Módlmy się o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego zwłaszcza z 

naszej wspólnoty parafialnej. 

2. W przyszłą niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 11:00 będziemy przeżywali uroczystość 
Pierwszej Komunii Świętej, do której przystąpi 22 dzieci. Bardzo prosimy drogich 

parafian, aby na czas liturgii w środkowych ławkach pozostawili miejsca dla rodziców  

i zaproszonych gości. 
Dzieci klas III oraz rodziców zapraszamy na próby przed uroczystością: w najbliższą 
środę, w czwartek i w piątek o godz. 16:00. Obecność wszystkich dzieci obowiązkowa. 
Spowiedź św. dla dzieci – w sobotę – o godz. 9:00. Okazja do Spowiedzi św. dla rodziców  

i członków rodzin – codziennie w czasie wieczornej Mszy św. oraz w sobotę od godz. 17:00. 
3. W poniedziałek, 13 maja, przypada 102. rocznica pierwszego objawienia Matki Bożej w 

Fatimie. W tym dniu JE Ks. Biskup Grzegorz Balcerek przeżywa 20. rocznicę swoich święceń 
biskupich – pamiętajmy w modlitwach o osobie Księdza Biskupa i jego pasterskiej posłudze 

jako biskupa pomocniczego naszej archidiecezji. 

4. W tym tygodniu w liturgii Kościoła: we wtorek – święto św. Macieja Apostoła; w czwartek –  

 – św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski. 

5. Nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej przez cały miesiąc – codziennie po zakończeniu 

wieczornej Mszy św., ok. godz. 18:30. Do wspólnej modlitwy zapraszamy szczególnie rodziny 

dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz młodzieży – kandydatów do 

sakramentu bierzmowania. 

6. Rodziców młodzieży z klasy 8, którzy nie byli obecni na spotkaniu katechetycznym  

w poniedziałek ( 29 kwietnia ) zapraszamy dzisiaj po Mszy św. do zakrystii. 
7. Młodzieży z klasy 8 przypominamy ważną, wcześniej podaną, informację  

o spotkaniach przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. Istnieje możliwość wyboru 
terminu – w poniedziałek ( 13 maja ) lub w środę ( 15 maja ) – o godz. 18:45. Obecność 
wszystkich konieczna! 

8. W sobotę, 18 maja, w naszej archidiecezji rozpoczyna się peregrynacja kopii Obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks. 

Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, zostanie odprawiona  
o godz. 12:00 – na placu przed kościołem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na 

poznańskich Ratajach. Serdecznie zachęcamy parafian do udziału w tym szczególnym 

Ogłoszenia duszpasterskie 



wydarzeniu. Szczegółowe informacje znajdują się w gablotach ogłoszeń oraz na stronie 

internetowej Archidiecezji Poznańskiej. 
9. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12:30 wyruszy z naszego kościoła kolejny Pokutny 

Marsz Różańcowy. Zachęcamy do wspólnej modlitwy w intencji Kościoła i naszej Ojczyzny. 

10. Składka podczas Mszy św. dzisiaj – w drugą niedzielę miesiąca – będzie przeznaczona na 

potrzeby remontowe i inwestycyjne naszej parafii. Bardzo dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary 

oraz za daninę diecezjalną. Informujemy, że w ubiegły piątek Miasto Poznań przyznało naszej 

parafii dotację w wysokości 150 tys. zł, co stanowi 5 % przewidzianych kosztów remontu dachu 

naszego kościoła. Czekamy na ostateczną odpowiedź z Ministerstwa Kultury, Funduszu 

Kościelnego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gdzie wcześniej zostały złożone 

odpowiednie wnioski. 

11. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego ( cena – 6 zł ). Polecamy komentarze 

biblijne do czytań mszalnych oraz ciekawe artykuły. 


