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1. Za tydzień dzieci naszej parafii przystąpią pierwszy raz do Komunii Świętej podczas Mszy
św. o godz. 10.30 i 12.30.
Prosimy wszystkich niezwiązanych z tą uroczystością o wybranie innej godziny Mszy św.
W związku z I Komunią Świętą - Msze św.
godz. 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 18.30 i 20.00
godz. 10.30 i 12.30 – Msze św. Pierwszokomunijne
2. Nabożeństwa majowe o godz. 18.00
3. W środę na wieczornej Mszy św. gościć będziemy diakonów seminarium poznańskiego.
Tradycyjnie przed święceniami pragną zawierzyć się Bożemu Miłosierdziu. Zapraszamy
wszystkich do wspólnej modlitwy.

4. Od poniedziałku spotkania z dziećmi komunijnymi w kościele.
Grupa I o godzinie 16.00, grupa II o godzinie 17.00
5. Zapisani na pielgrzymkę do Zakopanego w dniach od 25 do 28 maja br. mają spotkanie we
wtorek po wieczornej Mszy świętej.
6. W poniedziałek uroczystość św. Stanisława bp. i m., głównego patrona Polski. W tym dniu
suma odpustowa w parafii Świętego Stanisława bp. i m. na os. B. Śmiałego o godz. 18.30
7. Zapraszamy młodzież na diecezjalne dni młodych Paradiso2017 w terminie 26-30 czerwca
2017 r. Koszt udziału 160 PLN. Szczegółowy opis w gablocie. Zapisy u ks. Krzysztofa lub ks.
Arkadiusza.
8. Dzisiaj do nabycia nowy numer gazety parafialnej „Droga Miłości”.
Można przeczytać się w nim m.in.
- relację z pieszego pielgrzymowania po Nowej Zelandii Darii i Wojtka
- kim był bł. Marek z Aviano
9. W piątek 12 maja 2017 roku przypada 18. rocznica śmierci śp. Księdza Arcybiskupa Jerzego
Stroby. W tym dniu w katedrze o godz. 1800 będzie odprawiona Msza Święta za zmarłego
Pasterza Kościoła Poznańskiego.
10. Do wieczności odeszli:
śp. Zofia Bukowska z bloku nr 5. Pogrzeb odbył się w piątek 28.04.br. na cmentarzu Junikowo,
Msza św. w intencji zmarłej odprawiona została w niedzielę 30.04.br. o godz. 8.30
śp. Andrzej Ellmann z ul. Chocimskiej; Msza św. w czwartek o godz. 10.30, pogrzeb na
cmentarzu górczyńskim o godz. 12.30
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…
WIADOMOŚCI DIECEZJALNE
1. Spotkanie studentów w poniedziałek o godz. 20:00.
2. Próba zespołu DA Miłosierdzie we wtorek o godz. 19:15
4. Organizujemy wyjazd dla młodych i studentów do Włoch w terminie od 2 do 9 lipca 2017r., szlakiem bł. P.
G. Frassatiego. Szczegóły w gablocie.

