
ROK 2015

06.01.       Po mszy św. o 10.30 odbył się pochód królów.  Z Kościoła na probostwo przeszedł pochód 
około 60 dzieci ubranych w korony królewskie. Przed drzwiami Biura Parafialnego  
nastąpiło okadzenie probostwa i opisanie drzwi symbolami chrześcijańskimi. Następnie 
dzieci zostały poczęstowane cukierkami. Przez cały dzień można było nabyć woreczki  
z kadzidłem i kredą przygotowane przez ministrantów.

O godz. 13.00 ks. proboszcz i ks. wikariusz odbyli kolędę w Domu Sióstr Wspólnej Pracy 
od Niepokalanej Maryi. W kaplicy odmówiono modlitwę a potem okadzono i opisano 
drzwi każdego z pokoi Sióstr.

O godz. 18.00 w sali domu parafialnego odbyło się spotkanie kolędowe grup  
duszpasterskich działających w parafii.

07.01. W Centrum Pomocy Maltańskiej odbyło się 
spotkanie opłatkowe dam i kawalerów  
maltańskich oraz współpracowników centrum. 
W spotkaniu uczestniczył  
Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki.

12.01.       Ks. proboszcz uczestniczył w otwarciu  
nowego biurowca przy pętli tramwajowej  
na Śródce i na  prośbę właściciela dokonał  
poświęcenia obiektu.

15.01.       W nowym gmachu Przedszkola Sióstr  
Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi przy 
ul. Tomickiego odbyła się pierwsza kolęda.  
Ks. proboszcz spotkał się z dziećmi w auli  
przedszkola a potem odwiedził poszczególne 
grupy wiekowe w ich salach.



17.01.       Podczas mszy św. wieczornej oraz po niej koncertował w kościele parafialnym Chór  
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pod dyrekcją Michała Mierzejewskiego.  
Chór wykonał kolędy i pastorałki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.01.       Na probostwie odbyło się spotkanie kolędowe dam i kawalerów maltańskich nawiązujące 
do tradycyjnych spotkań organizowanych wcześniej przez śp. ks. prałata K. Królaka. 

31.01.       W 5 rocznicę śmierci ks. prałata Kazimierza Królaka, wieloletniego proboszcza około  
30 parafian  z obecnym księdzem proboszczem udało się do Ostrowa Wielkopolskiego  
na groby zmarłego księdza proboszcza oraz pochodzącego z parafii ks. prałata Czesława  
Majorka. Nad grobem modlono się razem z rodziną ks. Królaka    o spokój jego duszy, 
złożono wieniec i zapalono znicze. Potem rodzina zmarłego poczęstowała parafian herbatą   
i kawą. W dniach 31 stycznia i 01 lutego w parafii odprawiono kilka mszy św. za duszę 
śp. Zmarłego zamówionych przez parafię, różnego osoby prywatne i członków Żywego 
Różańca.



02.02.       Na zakończenie kolędy ks. proboszcz odwiedził siedzibę Stowarzyszenia Psychologów 
Chrześcijańskich znajdującą się przy ul. Konarskiego 4 i spotkał się z osobami  
pracującymi w niej.

07.02.       W sali domu parafialnego odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana przez parafian 
pp. Pelców.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.02.       Z okazji Światowego Dnia Chorego i wspomnienia liturgicznego Matki Bożej z Lourdes  
w kościele kapłani udzielali sakramentu chorych osobom starszym i chorym.

08/09.03. Odbyła się wizytacja parafii przez ks biskupa Zdzisława Fortuniaka. 08 marca ks. Biskup 
uczestniczył we mszach







W następnym dniu ks. biskup odwiedził Szkołę Podstawową nr 85, Przedszkole  
prowadzone przez Siostry, Dom Pomocy Społecznej i Centrum Pomocy Maltańskiej.





Wieczorem udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08/10.03. Rekolekcje dla Zakonu Polskich Kawalerów Maltańskich głosił w kościele ks. prof. Paweł 
Wygralak.

16/18.03. Rekolekcje dla Szkoły Podstawowej nr 85 i Gimnazjum Prywatnego Gaudium et Studium. 
głosił ks. Jacek Zjawin.

21/25.03. Wielkopostne rekolekcje parafialne głosił ks. Piotr Pieprz.

23.03.       W ramach rekolekcji parafialnych odbyła się Droga Krzyżowa ulicami parafii – Łaskarza, 
Tomickiego, Konarskiego, Małachowskiego.









27.03.       Zespół śpiewaczy wykonywał w kościele 
nocą stare śpiewy wielkopostne.

02.04.       Msza Wieczerzy Pańskiej z obrzędem 
obmycia nóg rozpoczęła obchód  
Triduum Paschalnego. 



04.04.       W Wielką Sobotę ks. proboszcz poświęcił potrawy wielkanocne w Domu Opieki  
Społecznej.



08.04.       W sali domu parafialnego odbyło się wielkanocne spotkanie członków Żywego Różańca  
i Parafialnego Zespołu Caritas.

10.04.       Na zakończenie wizytacji kanonicznej odbyła się pielgrzymka dekanatu do katedry. 

10.05.       Podczas mszy św. o godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. 26 dzieci. 













17.05        Podczas mszy św. o godz. 10:30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci niesłyszących.

17.05 .      Siostry Miłosierdzia przeprowadziły spotkanie ewangelizacyjne nad Maltą. Po adoracji 
Najświętszego Sakramentu w Domu Sióstr przy ul. Czekalskie siostry i młodzież przeszli 
wzdłuż jeziora Malta a w końcu z tańcem i modlitwą dotarli do naszego kościoła gdzie 
około godz. 16.30 przed krzyżem misyjnym odmówiono wspólnie Koronkę  
do Miłosierdzia Bożego. 





23.05.       W ramach Festiwalu Kultury Ukraińskiej Wiosna 2015 zespół IRMOS dał koncert  
zatytułowany „Dawne sakralne pieśni Ukrainy”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.05.       O godz. 19.30 w kościele odbył się koncert muzyki i pieśni maryjnej. Wykonawcami byli 
Mariusz Dziedziniewicz – obój, pierwszy oboista orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu. 
Adam Kutny – student I roku studiów II st. z klasy śpiewu solowego ad. dra hab. J. Bręka. 
Bartosz Wawrzyniak – organista parafii św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu. 
Koncert poprowadzi p. Dyrektor Daniela Kraus-Burzyńska. W programie znalazły  
się utwory Franza Schuberta, Jana Sebastiana Bacha i Bartosza Wawrzyniaka.

04.06.       Z okazji  
Uroczystości Bożego Ciała  
o godz. 17.00 rozpoczęła 
się msza św. z procesją, 
której przewodniczył  
ks. dr Adam Adamski. 
Celebrans przy drugim 
ołtarzu wygłosił homilię. 











12/13.06. W domu parafialnym nocowali pielgrzymi 
z Litwy zmierzający piechotą do Santiago 
de Compostela. 

18.06.       W kościele odbyła się msza św. i wernisaż 
prac Elżbiety Juszczak niepełnosprawnej 
graficzki.

20.06.       W ramach kongregacji dekanalnej  
w kościele odbyła się msza św. a po niej 
wokół kościoła procesja żałobna za  
zmarłych kapłanów. 

24.06.       W ramach uroczystości odpustu  
parafialnego sumę odprawił ks. Biskup 
Grzegorz Balcerek. Po mszy i procesji 
wokół kościoła odbył się festyn w salach 
domu parafialnego i na podwórzu przed 
probostwem. Na zakończenie w kościele 
wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej  
nr 85 z programem o Janie Pawle II. 









28.06.       W katedrze o godz. 17.00 odbyły 
się nieszpory ku czci św. Apostołów 
Piotra i Pawła. Ksiądz Arcybiskup 
wręczył Odznaczenie Zasłużony 
dla Archidiecezji Poznańskiej  
parafianom państwu Irenie  
i Mieczysławowi Litwińskim. 

 
 
 
 
 

01.07.       Wizyta dzieci z półkolonii z parafii Św. Brata Alberta w Kościanie z ks. Maciejem  
Kweiserem. 

01.07.       Rozpoczęcie remontu poddasza domu parafialnego.

26.07.       Pożegnanie ks. wikariusza Marka Ratajczaka, odchodzącego po 5 latach pracy w parafii  
do Szamotuł. 





26/31.07. Wakacje ministrantów w Sierakowie. 



30.08.       Podczas mszy św. o godz. 12:00 przywitanie Ks. Damiana Wachowiaka rozpoczynającego 
pracę w parafii.

Godz. 20:00 Pożegnanie przełożonej domu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi 

s. Eweliny i przywitanie nowej przełożonej s. Angeliki Majchrzak.

08.09.       Wizyta pana inż. Jana Deca i konserwatora pana Arkadiusza Wypycha w sprawie remontu 
kościoła.

14.09.       Nabożeństwo różańcowe w święto Podwyższenia Krzyża Św. z okazji 5 rocznicy  
ustawienia nowego krzyża misyjnego.

 

16.09.       Msza św. i spotkanie w sali domu parafialnego na pożegnanie pp. Ireny i Mieczysława 
Litwińskich, którzy przenieśli się do Kamienia Pomorskiego.

19.09.       Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Damiana Bryla z okazji 10- lecia Ośrodka

                  Pomocy Psychologicznej działającego przy ul. Konarskiego. 

Godz. 20:30 Koncert „Brzmienie dawnego Poznania” organizowany w kościele przez  
Radio Merkury. 

11.11.       Po mszy św. wieczornej śpiewanie pieśni patriotycznych w sali domu parafialnego.

29.11.       W pierwszą niedzielę Adwentu zainaugurowano w parafii Rok Jubileuszu 1050 Rocznicy 
Chrztu Polski

02.12.       W Rzymie zmarł nagle ks. prałat dr Tadeusz Karkosz, rezydent parafii.

04.12.       W zakrystii zawieszono odrestaurowany krucyfiks  
z II połowy XVII wieku, który nieznana osoba  
przyniosła pół roku wcześniej na plebanię. 

10.12.       Uroczystości pogrzebowe ks. dr T. Karkosza w Rawiczu, 
w których uczestniczy ks. proboszcz i przedstawiciele 
parafii.

24.12.       Z okazji Bożego Narodzenia zostały odprawione dwie 
Pasterki o godz. 22.00 i 24.00. Żłóbek przygotował  
p. Henryk Kwiser. 

27.12.       Rozpoczęły się odwiedziny kolędowe.



31.12.       W kościele odprawiono nabożeństwo dziękczynne i mszę św. na zakończenie roku.


