
08.05. W parafii odbył się kiermasz książki katolickiej zorganizowany przez Drukarnię 

i Księgarnię Św. Wojciecha. 

 

15.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała 

katechetka s. Justyna Nowicka. Pierwszą Komunię św. przyjęło 31 dzieci.  

 

 
 

 

 
 

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana 

przez ks. Wikariusza. 

 



28.05. Parafia wzięła udział w wydarzeniu o nazwie 

„Wieczór kościołów”. W kościele przez kilka 

godzin przewijali się zwiedzający. 

Kilkakrotnie wygłaszana była pogadanka 

o historii parafii (ks. Proboszcz), o Zakonie 

Maltańskim (konfrater Maciej Heydel) oraz 

wykonywana była muzyka klasyczna (organy, 

skrzypce, śpiew – pod kierunkiem organisty 

p. Bartosza Wawrzyniaka)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

  



04.06. W kościele koncertował Zespół Kantorów pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Po 

koncercie Pan Profesor zjadł kolację na probostwie i wpisał się w Księdze Gości. 

 

07.06. Tego dnia bp Marek Jędraszewski udzielił sakramentu bierzmowania 18 osobom 

z parafii i 25 niesłyszącym. Po uroczystości odwiedził plebanię gdzie wpisał się 

w Księdze Gości. 
 

     
 

09.06. Na plebanii złożył wizytę i nocował ks. Stanisław Opocki, krajowy duszpasterz Romów. 

Na koniec pobytu wpisał się w Księdze Gości. 

 

18.06. Parafialny Zespół Caritas rozdawał potrzebującym parafianom dary żywnościowe 

otrzymane w ramach Programu PEAD. 

 

23.06. W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej mszę św. i procesję ulicami parafii 

poprowadził ks. rezydent Piotr Ratajczak. 
 

 



24.06. Uroczystość odpustowa Narodzenia św. Jana Chrzciciela (Jerozolimskiego). Sumę 

odpustową odprawił ks. prałat Wojciech Wolniewicz, proboszcz poznańskiej fary. Po 

sumie w ogrodzie proboszczowskim odbył się piknik a około godz. 21.00 młodzież 

z IX Liceum Ogólnokształcącego przedstawiła program artystyczny o modlitwie 

w poezji polskiej.  
 

  

  

  

 

26.06. Tego dnia pożegnano ks. rezydenta Piotra Ratajczaka, który został proboszczem parafii 

pw. Matki Bożej Różańcowej w Poznaniu - Zielińcu. 

 

24.07. W parafii gościł misjonarz o. Tomasz Przybyła, który głosił Słowo Boże, a po mszach 

św. zbierał ofiary na potrzeby misji. 

 

31.07. Na plebanii wizytę złożył bp Jose Maria Pinheiro z Brazylii i ks. Piotr Andrzejewski, 

którzy wpisali się w Księdze Gości. 

 

01.08. Od 2010 roku w ogrodzie przy probostwie wykonano szereg różnych prac.  

 

 

 



  

  

  

 

     



     
 

18.09. W parafii obchodziliśmy uroczystość 100 lat istnienia Zgromadzenia Sióstr Wspólnej 

Pracy od Niepokalanej Maryi. Razem z Matką generalną i licznymi siostrami modliliśmy 

się na mszach św. o godz. 10.30 i 12.00 a po południu o godz. 16.00 odbyło się radosne 

spotkanie przy kawie w sali parafialnej. 

 

   
 

 
 

24.09. Parafialny Zespół Caritas rozdawał potrzebującym parafianom dary żywnościowe 

otrzymane w ramach Programu PEAD. 

 



01.10. Ksiądz abp Stanisław Gądecki skierował do pomocy duszpasterskiej w naszej parafii 

ks. dra Krzysztofa Frąszczaka, wykładowcę liturgiki na Wydziale Teologicznym 

Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Ceremoniarza Arcybiskupiego. 

 

15.10. Parafialną pielgrzymkę do Lichenia zorganizował i poprowadził ks. wikariusz Marek 

Ratajczak. 

 

18.10. Na plebanii gościł brat Marek Durski z Taize, który wpisał się w Księdze Gości 

 

17.11. W kościele odbyła się promocja przygotowanej przez Wydawnictwo Miejskie książki 

o naszej parafialnej świątyni. Złożyły się na nią krótkie wystąpienia księdza Proboszcza, 

redaktora naczelnego Wydawnictwa i autorek książki oraz recital muzyczny. 

 

 
 

27.11. W kościele odbył się koncert muzyki klawesynowej w wykonaniu studentek Poznańskiej 

Akademii Muzycznej: Joanny Wiśniewskiej oraz Zofii i Marii Izdebskich. 

 

05.12. W kaplicy seminaryjnej abp Stanisław Gądecki wręczył Misje Kanoniczne pierwszym 

absolwentom Szkoły Katechistów, w tym p. Elżbiecie Pelc z naszej parafii. 

 

 



08.12. W kościele odbył się koncert pieśni wybitnych kompozytorów europejskich 

w wykonaniu Katarzyny Hołysz, sopran. 

 

09.12. Tego dnia odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod nową przychodnię 

maltańską. Wizytę na plebanii złożyli abp Stanisław Gądecki, Vincenzo Manno, 

Ambasador Zakonu Maltańskiego w Polsce, Andrzej Potworowski, Prezydent Polskiego 

Związku Kawalerów Maltańskich i wielu maltańczyków, którzy dokonali wpisów 

w Księdze Gości. 

 

09.12. Na plebanii odbyło się posiedzenie kapelanów Polskiego Związku Kawalerów 

Maltańskich pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Dziuby, głównego kapelana 

PZKM, który też dokonał wpisu w Księdze Gości. 

 

 
 

09-10.12. Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas zbierali żywność dla potrzebujących w Galerii 

Malta w ramach akcji zorganizowanej przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej. 

 

17.12. Parafialny Zespół Caritas rozdawał potrzebującym parafianom dary żywnościowe 

otrzymane w ramach Programu PEAD. 

 

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 oraz panów Henryka 

Kweisera, Andrzeja Charubina i Mieczysława Litwińskiego.  

 

 
 

27.12. Rozpoczęły się odwiedziny duszpasterskie.  


