
ROK 2013 
 

 
 

20.01. W kościele odbył się koncert kolęd w wykonaniu chóru Volantes soni Politechniki 

Poznańskiej pod dyrekcją Pawła Łuczaka. 

 

12.01. Na probostwie odbył się tradycyjny opłatek członków Polskiego Związku Kawalerów 

Maltańskich i ich rodzin. 

 

02.02. Już po raz drugi w sali Domu Parafialnego odbyła się zabawa karnawałowa 

zorganizowana przez parafian.   

 

   
 

   



18-20.02. Rekolekcje wielkopostne dla uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 85 poprowadził 

ks. Dawid Stelmach. 

 

25-27.02. Rekolekcje wielkopostne dla uczniów 

Szkoły Podstawowej Gaudium et Studium 

poprowadził ks. Dawid Stelmach 

 

08-09.03. Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas 

prowadzili zbiórkę żywności w ramach 

akcji zorganizowanej przez Caritas 

Archidiecezji Poznańskiej w magazynie 

Biedronka. 

 

16-20.03. W parafii odbyły się rekolekcje 

wielkopostne, które były renowacją czyli 

odnowieniem ubiegłorocznych misji 

świętych. Rekolekcje poprowadził o. Piotr 

Perszewski, który głosił też misje święte. 

Nauki rekolekcyjne były głoszone na 

mszach świętych w niedzielę oraz podczas 

mszy św. wieczornych w poniedziałek, 

wtorek i środę. Ponadto w ramach 

renowacji misji w sobotę po mszy św. wieczornej parafianie wysłuchali koncertu muzyki 

i pieśni pasyjnych. W poniedziałek 18 marca odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

ulicami parafii (od pawilonu Chata Polska wzdłuż ulicy Warszawskiej). Kazania pasyjne 

głosił ks. Stanisław Witek, kapelan Domu Pomocy Sióstr Miłosierdzia z ul. Czekalskie. 

 

27.03. Parafialny Zespół Caritas zakupił żywność na Święta Wielkanocne dla mieszkańców 

kontenerów przy ul. Średzkiej.  

 

28.03. Liturgią Wielkiego Czwartku podczas której ks. Proboszcz umył nogi mężczyznom 

rozpoczęły się obchody Triduum Paschalnego. Dekorację Kaplicy Adoracji i Grobu 

Pańskiego przygotował ks. wikariusz Marek Ratajczak z pomocą panów Henryka 

Kweisera, Andrzeja Charubina i Mieczysława Litwińskiego. 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

13.04. Parafialny Zespół Caritas rozdawał 

potrzebującym parafianom dary 

żywnościowe otrzymane w ramach 

Programu PEAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29.04.-04.05. Parafialną pielgrzymkę na Litwę 

zorganizował i poprowadził ks. wikariusz Marek 

Ratajczak. 

 

05.05. Akcja wypełniania dokumentów PIT za rok 2013 

prowadzona przez parafianina p. Andrzeja 

Rystera przyniosła 37 PIT-ów dla 50 osób. Odpis 

1% podatku przyniósł kwotę 915 zł i 10 gr, która 

została przekazana na Fundację Dzieciom 

Zdążyć z Pomocą. Fundacja ta udziela  pomocy 

dzieciom między innymi z naszej parafii. 

 

30.05. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa mszy św. z procesją ulicami parafii 

przewodniczył ks. dr Krzysztof Michalczak, 

archidiecezjalny asystent Akcji Katolickiej, 

nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. oraz 

zastępca redaktora naczelnego Przewodnika 

Katolickiego, który też przy drugim ołtarzu 

wygłosił kazanie. 

 

08.06. Ministranci z naszej parafii uczestniczyli w V ogólnopolskiej pielgrzymce ministrantów, 

która w tym roku zaprowadziła do Gniezna. 

 

15.06. Młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania uczestniczyła – 

pod opieką ks. Marka Ratajczaka oraz p. Magdy Zawadzkiej - w dniu skupienia 

w Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera. 


