
 

    V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

      19.05.2019 

 

1. W dzisiejszą niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 11:00 przeżywamy uroczystość Pierwszej 

Komunii Świętej, do której przystąpi 22 dzieci. Bardzo prosimy drogich parafian, aby w 

środkowych ławkach pozostawili miejsca dla rodziców i gości. 

2. Dzieci z klas III oraz rodziców zapraszamy do udziału w tzw. białym tygodniu codziennie o 
godz. 18:00, w niedzielę – o godz. 11:00. W piątek – pielgrzymka dzieci 

pierwszokomunijnych do Katedry Poznańskiej. 
3. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12:30 wyruszy z naszego kościoła kolejny Pokutny Marsz 

Różańcowy. Zachęcamy do udziału i wspólnej modlitwy w intencji Kościoła oraz naszej 

Ojczyzny. 

4. Rocznica I Komunii Świętej dzieci, które przystąpiły do niej w ubiegłym roku – w przyszłą 
niedzielę, 26 maja, podczas Mszy św. o godz. 11:00. 

5. W najbliższy poniedziałek, 20 maja – o godz. 11:00 w Katedrze Poznańskiej pod 

przewodnictwem naszego ks. Arcybiskupa Metropolity Stanisława Gądeckiego – Msza św. 

kapłanów obchodzących złoty jubileusz kapłaństwa. Wśród Jubilatów jest pochodzący z naszej 

parafii ks. Stanisław Duda. Pamiętajmy w modlitwie! 

6. W najbliższą sobotę, 25 maja – o godz. 10:00 w Katedrze Poznańskiej – Msza św. z obrzędem 

udzielenia święceń diakonatu, które przyjmie także nasz parafianin kleryk Adam Kwiatkowski, 

alumn V roku Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Zachęcamy Drogich 

Parafian do udziału w liturgii i do modlitwy o nowe powołania do kapłaństwa i życia 

zakonnego, zwłaszcza z naszej parafii. W przyszłą niedzielę Diakon wygłosi kazania z okazji 

Niedzieli Powołań oraz po liturgii będzie zbierał ofiary na utrzymanie naszego Seminarium. 

7. W liturgii Kościoła – w piątek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki 

Wiernych i dzień modlitwy za Kościół w Chinach. 

8. W gablotach ogłoszeń znajdują się informacje o Nocy Kościołów – Kościoły poznańskiego 

Łazarza – w sobotę, 25 maja. 

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

wieczornej Mszy św., ok. godz. 18:30. Zapraszamy szczególnie rodziny młodzieży – –

kandydatów do sakramentu bierzmowania. 

10. Młodzieży z klasy 8 przypominamy o wieczorze skupienia przed przyjęciem sakramentu 

bierzmowania – w najbliższą sobotę o godz. 19:00 w kaplicy Domu Sióstr Elżbietanek ( ul. 

Łąkowa 4 ). Obecność młodzieży konieczna! Serdecznie zapraszamy także rodziców naszych 

kandydatów. 

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

biblijne do czytań mszalnych oraz ciekawe artykuły. 

12. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszły do wieczności:  

śp. Kazimiera Matysiak oraz Halina Ilman – Czarnecka. Wieczny odpoczynek… 

Ogłoszenia duszpasterskie 


