
ROK 2016

06.01.       Po mszy św. o 10.30 ks. proboszcz i ks. wikariusz razem z dziećmi przeszli w pochodzie 
królów na probostwo, gdzie dokonali okadzenia i oznaczenia drzwi plebanii. Na waltorni 
grał Edward Deskur z Zurichu. 

O godz. 13.00 odbyły się odwiedziny kolędowe u Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej 
Maryi połączone z obiadem imieninowym s. Angeliki, przełożonej domu.

O godz. 18.00 tradycyjne kolędowanie z grupami duszpasterskimi w domu parafialnym. 







11.01.       Ks. proboszcz odwiedził kolędowo przedszkole prowadzone przez Siostry.

Wieczorem w centrum Pomocy Maltańskiej opłatek z udziałem Księdza Arcybiskupa.

14.01.       Odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Parafią a Fundacją Medycyna i Sztuka  
na prowadzenie zajęć w odremontowanych pomieszczeniach I piętra domu parafialnego.

16/17.01. Podczas mszy św. przemawiali przedstawiciele Biura Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

13.02.       W domu parafialnym na I piętrze Fundacja Medycyna i Sztuka zorganizowała pokaz zajęć 
dla dzieci. 









14.02.       W Wielkim Poście kazania pasyjne głosił ks. Grzegorz Konieczny, wikariusz parafii Matki 
Boskiej Bolesnej w Poznaniu.

15-17.02. Rekolekcje wielkopostne dla Szkoły 
Podstawowej 85 i Gimnazjum  
Gaudium et Studium prowadziły 
siostry Uczennice Krzyża,  
p. Katarzyna Deskur a w szkole  
odbyła się improwizowana  
inscenizacja o początkach Państwa 
Polskiego przygotowana przez  
s. Lucynę Sposób. 



15.02.       Na probostwie odbyło się spotkania przedstawicieli Miejskiego Konserwatora Zabytków, 
konserwatorów wykonawców prac, pana Stanisława Deca z firmy RENOR  
i ks. proboszcza.

22-24.02.  Rekolekcje wielkopostne dla Szkoły Podstawowej Gaudium et Studium prowadziły siostry 
Uczennice Krzyża.

27.02-05.03  W kościele przebywały symbole Światowych Dni Młodzieży.

06.-08.03.W kościele odbyły się rekolekcje wielkopostne dla Kawalerów Maltańskich. Nauki głosili 
ks. dr Jan Słowiński i ks. prał. dr Paweł Deskur.

12-15.03  Wielkopostne rekolekcje parafialne  prowadził ks. prof. Stefan Koperek,  
Zmartwychwstaniec z Krakowa.Uczestniczyli także dawni jego wychowankowie z parafii 
na Wildzie. W ramach rekolekcji 13.03 odbyła się Droga Krzyżowa ulicami Komandorii, 
14.03. Nabożeństwo pokutne w kaplicy Krzyża św., 15.03 Nabożeństwo światła  
z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych.

18.03.       W kościele odbyła się Droga Krzyżowa dla podopiecznych Centrum Maltańskiego.

23.03        Ks. proboszcz poświęcił potrawy w Przedszkolu prowadzonym przez Siostry.

06.04.       Spotkanie wielkanocne grup parafialnych w sali domu parafialnego.

15.-16.04 Kapłani z parafianami uczestniczyli w katedrze i na stadionie miejskim w uroczystości 
1050 rocznicy chrztu Polski.             

24.04        W ramach Niedzieli Modlitw o Powołania Kapłańskie w parafii gościł kleryk V roku  
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Głosił Słowo Boże i zbiera ofiary 
na pomoc ASD.

08..05.      Podczas mszy św. o godz. 10:30 39 dzieci przystąpiło do I Komunii św.

13.05.       Ksiądz proboszcz uczestniczył w spotkaniu kręgu rodzin Domowego Kościoła. Jedna z par 
mieszka na terenie naszej parafii.

15.05.       Ks. proboszcz odprawił mszę św. z okazji jubileuszu 25-lecia kapłaństwa po czym  
w ogrodzie odbyło się spotkanie jubileuszowe. Uczestniczyło ok. 200 parafian i gości. 









16.05.       Ksiądz Arcybiskup St. Gądecki odprawił w katedrze mszę św. z kapłanami obchodzącymi 
25 lecie święceń kapłańskich. 



26.05.       W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa mszę św. z procesją odprawił  
o. Dobiesław Nieradzik, franciszkanin, gwardian klasztoru przy Placu Bernardyńskim, 
który poprowadził też procesję eucharystyczną ulicami Komandorii i przy drugim ołtarzu 
wygłosił kazanie. 

13.06.       Rozpoczął się remont dachu na kopule kaplicy Krzyża świętego. 

15.06.       Ksiądz proboszcz brał udział w komisji konkursowej „Mali Maltańczycy są wśród nas” 
zorganizowanego przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 85. Parafia ufundowała 
jedną z dwóch I nagród (rower).

18.06.       O godz. 19:30 w kościele odbył się koncert zespołu Worship Freaks wykonującego muzykę 
chrześcijańską na rzecz wsparcia Fundacji POMAGOSIE wspierającej chore dzieci  
i młodzież. Organizatorem koncertu był pochodzący z parafii ks. Maciej Kweiser.

22.06.       W Kurii Metropolitalnej odbyło się posiedzenie Komisji Budowlanej na temat remontu 
kościoła.

23.06.       W kościele została odprawiona msza św. na zakończenie roku szkolnego Szkoły  
Podstawowej 85 połączona z obchodami 10-lecia nadania szkole imienia Kawalerów  
Maltańskich oraz wręczeniem nagród Małej Damy Maltańskiej i Małego Kawalera  
Maltańskiego.

24.06.       Mszy św. odpustowej z procesją wokół kościoła przewodniczył ks. bisku Damian Bryl.  
Po mszy św. w ogrodzie proboszczowskim odbył się piknik parafialny a na zakończenie  
wieczoru w kościele koncert muzyki kameralnej. 







23/24.07. W parafii przebywała grupa 50 Hiszpanów z diecezji Murcia przybyłych na Światowe Dni 
Młodzieży w Krakowie. Mieszkali w domach parafian, uczestniczyli w parafii we mszy  
św. a potem w programie przygotowanym przez archidiecezjalne duszpasterstwo Jordan. 













24.07.       Z racji wspomnienia św. Krzysztofa przed kościołem odbyło się święcenie pojazdów. 



27.07.       Młodzież z grup neokatechumenalnych przybyłych z Malty (300 osób) w drodze  
na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie uczestniczyła we mszy św. w ogrodzie  
proboszczowskim.

23.08.       Ministranci wyjechali z ks. wikariuszem na wycieczkę w Góry Stołowe. 

25.08.       W ramach remontu kopuły kaplicy Krzyża św. zamontowano nowe okna w latarni. 







05.09.       Dokonano odbioru robót na kopule kaplicy Krzyża św.

07.09.       W sali domu parafialnego odbyło się spotkanie członków Różańca, Caritas oraz osób,  
które gościły pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży

12.09        Rozpoczęto prace przy remoncie figur Serca Pana Jezusa i Matki Bożej w ogrodzie  
proboszczowskim.

14.09        Przy krzyżu misyjnym odbyła się tradycyjna modlitwa różańcowa.

17.09        Pielgrzymi z Pruszkowa zwiedzali kościół.

22.09        Do renowacji zdemontowano figury w ogrodzie.  





15.10 .      W sali domu parafialnego odbyło się spotkanie prezesów kół ministranckich miasta  
Poznania.

17.10.       W ramach inauguracji roku akademickiego w Arcybiskupim Seminarium Duchownym 
odbyło się ślubowanie kleryków I roku, w tym pochodzącego z parafii Michała  
Sulowskiego. 

22.10.       W sali domu parafialnego odbył się Dzień Skupienia Ruchu Oazowego Archidiecezji  
Poznańskiej.

30.10.       W ramach Niedzieli Modlitw o Powołania i Pomocy dla Arcybiskupiego Seminarium 
Duchownego w parafii gościł pochodzący z parafii kleryk Michał Sulowski, który podczas 
mszy św. odczytał list rektora ASD.

08.11.       Odbyło się pierwsze spotkanie Kręgu Biblijnego (15 osób) prowadzone przez  
ks. wikariusza.

12.11.       W parafii gościł O. Krzysztof Ziętkowski, Superior Oblatów Maryi Niepokalanej  
z kalendarzem misyjnym.

20.11.       Rozpoczęła się akcja „Tytka charytatywna” oraz zapisy na akcję „Rodzina - Rodzinie”.

22-25.11  Kościół zwiedzały grupy Uniwersytetu III wieku.



06.12.       Uzyskano pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac  
konserwatorskich w naszym kościele.

08.12.       Msza św. w kaplicy Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, podczas której siostry 
odnowiły śluby zakonne.

08.12.       Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia budowlanego na remont kościoła parafialnego.

10.12.       Pierwsze wpłaty na fundusz pomocy Rodzina – Rodzinie. 50 rodzin zadeklarowało łącznie 
kwotę 2.500 zł miesięcznie na pomoc rodzinom syryjskim.

15.12.       Parafialny Zespól Caritas zebrał żywność, przygotował i rozwiózł paczki świąteczne 
 dla 50 rodzin w parafii.

18.12.       Parafialny Zespół Caritas przez cały adwent po mszach świętych niedzielnych  
rozprowadzał świece Caritas i opłatki. Ministranci przygotowali sianko na stół wigilijny.

22.12.       Ks proboszcz uczestniczył w spotkaniach opłatkowych i jasełkach zorganizowanych przez 
Radę Osiedla, Przedszkole Sióstr oraz Szkołę Podstawową nr 85, a także w wigilii w Domu 
Opieki Społecznej.

24.12.       Odbyły się dwie pasterki o 22:00 i o 24:00. Żłóbek przygotował p. Henryk Kweiser  
a choinki ustawili p. Andrzej Charubin i p. Lucjan Kuźniarek.

    





28.12        Rozpoczęły się odwiedziny duszpasterskie, tzw. Kolęda.

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


