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1. Za tydzień, 10.05.br. dzieci naszej parafii podczas Mszy św. o godz. 11.30
przystąpią do Pierwszej Komunii św. Prosimy wszystkich niezwiązanych z tą
uroczystością o wybranie innej godziny Mszy św.

W związku z I Komunią św. Msze św. 10 maja odprawiane będą:
o godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.30 komunijna, 15.30, 18.30 i 20
2. Nabożeństwa majowe o godz. 18.00
3. Dzisiaj niedziela pomocy dla seminarium duchownego w Poznaniu.
4. Spotkanie Rady Duszpasterskiej w czwartek o godz. 19.00
5. We wtorek i piątek o godz. 16.30 próba dla dzieci pierwszokomunijnych.

6. W piątek i sobotę odwiedzimy chorych z Komunią św.
7. W odpowiedzi na prośbę Ojca Świętego Franciszka, zachęcamy do modlitwy
za ofiary kataklizmu trzęsienia ziemi w Nepalu.
Za tydzień w niedzielę 10 maja br. przeprowadzona będzie we wszystkich
kościołach zbiórka ofiar do puszek na rzecz poszkodowanych.
8. W piątek 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
9. Dzisiaj zapraszamy maturzystów na Mszę św. o godz. 20.00. Otrzymają
indywidualne błogosławieństwo i przez wstawiennictwo bł. Piotra Jerzego Frassatiego
modlić się będziemy o dobre wyniki egzaminów.

10. Ksiądz Krzysztof w dniach od 15 do 17 maja organizuje pielgrzymkę autokarową. W
programie m.in. zwiedzanie Opactwa w Lubiążu, zwiedzanie Krakowa z
przewodnikiem, przejście jedną ze ścieżek w Kalwarii, zwiedzanie Sanktuarium św.
Jana Pawła II. Nocleg i posiłki w Wadowicach. Koszt 350 zł. (Osoby, które się
zgłosiły, proszone są o uregulowanie kosztów wyjazdu)..
11. Już dziś można nabyć kolejny numer naszej gazety „Droga Miłości”.
W punkcie informacji prasa katolicka.

12. Dziękujemy za ofiarowany kwiat do biblioteki parafialnej.
13. Do wieczności odszedł śp. Sylwester Szulczyk z bloku 16. ( 76 lat)
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…
WIADOMOŚCI DIECEZJALNE
W niedzielę 10 maja na Mszy św. o godz. 10:00 Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki wygłosi homilię
na temat Drugiego Przykazania w ramach cyklu Dekalog.
Po południu o godz. 17:00 odbędzie się w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu prezentacja Verba
Sacra, poświęcona Księdze Ezdrasza i Księdze Nehemiasza. Czyta aktorka Teatru Narodowego
Danuta Stenka. Komentarz – ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot z Wydziału Teologicznego UAM.
Oprawa muzyczna – Leopold Twardowski /śpiew, gitara/, Anastazja Twardowska /skrzypce/, Bartosz
Kucz /gitara basowa/, Mirosław Kamiński /perkusja/.
Wstęp wolny
W niedzielę 17 maja odbędzie się Archidiecezjalny Marsz dla Życia „Czas na życie!”, który przejdzie
ulicami Poznania. Rozpoczęcie o godz. 14:30 na Placu Wolności w Poznaniu, gdzie odbędzie się
koncert zespołu Trzej Królowie oraz finał trzeciej edycji akcji Pieluszka dla Maluszka. Organizatorzy
przewidzieli również wiele atrakcji dla dzieci, dlatego też na festyn zapraszane są całe rodziny.

