16.05.

O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała
katechetka s. Emanuela Oleksiej. Komunię św. przyjęło 24 dzieci.

Tego dna o godz. 12.00 mszę św. z okazji 25-lecia święceń kapłańskich odprawił
ks. Piotr Andrzejewski, pochodzący z parafii a obecnie pracujący we Francji w parafii
Montigny-les-Cormeilles

20.05.

Alumn Maciej Kweiser, syn naszej parafii przyjął w katedrze święcenia diakonatu.

23.05.

O godz. 12.00 mszę św. w 10 rocznicę swoich święceń kapłańskich odprawił
pochodzący z parafii o. Adalbert Warchalewski OFM.

29.05.

Parafialny
Zespół
Caritas
rozdawał
potrzebującym parafianom dary żywnościowe
otrzymane w ramach Programu PEAD.

04.06.

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Pańskiej ksiądz Proboszcz przewodniczy
mszy św. i procesji eucharystycznej ulicami
parafii.

06.06.

W kościele parafialnym została odprawiona
msza św. w rocznicę I Komunii św. dzieci
z klas III. Kazania na mszach św. głosi ks.
Jarosław Foltyniewicz pracujący na misjach
w Kazachstanie.

23/24.06. W parafii odbyła się wizytacja kanoniczna,
którą przeprowadził bp. M. Jędraszewski.
Program wizytacji
w parafii p.w. św. Jana Jerozolimskiego za
Murami w Poznaniu 23/24 czerwiec 2010 r.
23 czerwiec godz. 18.30 msza św. z bierzmowaniem (ok. 24 osoby)
kolacja z kapłanami z dekanatu
24 czerwiec godz. 13.30 obiad w Domu Sióstr Wspólnej Pracy, ul. Tomickiego
Godz. 14.30 wizyta w Domu Opieki Społecznej przy ul. Konarskiego
Godz. 15.30 wizyta w domu pp. Sęków
Godz. 16.15 wizyta u ks. wikariusza J. Leśniewskiego
Godz. 16.45 wizyta u ks. rezydenta P. Ratajczaka
Godz. 17.15 spotkanie z grupami Żywego Różańca, Caritas, Radą Ekonomiczną
Godz. 18.00 wizyta u ks. proboszcza P. Deskura i podpisanie ksiąg Parafialnych
Godz. 18.30 msza św. odpustowa z kazaniem i procesją
Po Mszy św. spotkanie z parafianami w ogrodzie proboszczowskim

23.06.

W ramach wizytacji bp Marek Jędraszewski udzielił sakramentu bierzmowania
młodzieży gimnazjalnej (24 osoby).

24.06.

Uroczystość odpustu św. Jana Jerozolimskiego. Po mszy św. i procesji, którym
przewodniczył bp Marek Jędraszewski odbyło się spotkanie parafian w ogrodzie
proboszczowskim (grill, śpiewy i zabawy).

08.08.

Ksiądz Proboszcz uczestniczył w uroczystości złożenia profesji wieczystej, pochodzącej
z naszej parafii s. Magdaleny Hoppe FMA w kaplicy SS. Salezjanek w Dobieszczyźnie
k/Jarocina.

25.08.

Pracę w parafii zakończył ks. wikariusz Jacek Leśniewski, który odszedł do parafii św.
Jadwigi Grodzisku Wielkopolskim. Na jego miejsce skierowany został ks. wikariusz
Marek Ratajczak pracujący dotąd w Rydzynie. Pracę katechetyczną zakończyła też
s. Emanuela Oleksiej. Na jej miejsce władze zakonne skierowały s. Justynę Nowicką.

01.09.

Zakończyły się prace remontowe wokół plebanii i w ogrodzie proboszczowskim.

14.09.

Tego dnia ustawiono nowy krzyż misyjny. Belki drewniane ufundowała rodzina pp.
Warchalewskich. Przy okazji odnowiono pasyjkę Chrystusa. Stary krzyż rozebrano, gdyż
był już mocno zniszczony. Na plebanii zachowano drewniane tabliczki z datami misji
świętych od 1922.

19.09.

Parafialny Zespół Caritas rozdawał potrzebującym parafianom dary żywnościowe
otrzymane w ramach Programu PEAD.

09.10.

Pani Elżbieta Pelc została skierowana do Szkoły Katechistów Archidiecezji Poznańskiej.
Celem Szkoły jest przygotowanie osób świeckich do prowadzenia katechezy dorosłych
w parafiach. Zajęcia odbywać się będą na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu,
w soboty, dwa razy w miesiącu.

14.10.

Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego Fra Robert Festing złożył wizytę w miejscu budowy
nowej siedziby Centrum Pomocy Maltańskiej. Modlił się w kościele i odwiedził także
probostwo wpisując się do Księgi Gości.

31.10.

W rocznicę poświęcenia kościoła parafialnego kazania na wszystkich mszach św. głosił
pochodzący z parafii ks. diakon Maciej Kweiser.

11.11.

Z okazji Święta Niepodległości w Domu Parafialnym odbyło się spotkanie parafian,
podczas którego ks. rezydent Piotr Ratajczak wygłosił pogadankę o znaczeniu Powstania
Wielkopolskiego a uczestnicy śpiewali pieśni patriotyczne.

11.12.

Parafialny Zespół Caritas rozdawał potrzebującym parafianom dary żywnościowe
otrzymane w ramach Programu PEAD.

14.12.

Tego dnia odbyła się w Sali Domu parafialnego pierwsza modlitwa grupy
neokatechumenalnej z parafii Najświętszego Zbawiciela. Odtąd spotkania tej grupy
odbywają się we wtorki i soboty wieczorem.

24.12.

Z okazji Bożego Narodzenia zostały odprawione dwie Pasterki o 22.00 i o 24.00. Żłóbek
przygotował ks. wikariusz Marek Ratajczak z pomocą s. Pauli, p. Henryka Kweisera
i p. Andrzeja Charubina.

27.12.

Rozpoczęły się pierwsze odwiedziny duszpasterskie nowego proboszcza i nowego
wikariusza. Parafianie otrzymali w darze obrazek przedstawiający witraż z aniołami
z kościoła parafialnego z zaproszeniem do udziału w życiu religijnym parafii.

