
           ROK 2017

05.01.       W Centrum Pomocy Maltańskiej odbył się opłatek z udziałem Księdza Arcybiskupa.

06.01.       Po mszy św. o 10.30 z kościoła wyruszył na plebanię pochód królów. Kapłani okadzili     
plebanię i oznaczyli drzwi Biura Parafialnego.

O godz. 13.00 Odbyła się tradycyjna kolęda u Sióstr  Wspólnej Pracy od Maryi  
Niepokalanej.

O godz. 18.00 Tradycyjne kolędowanie z grupami duszpasterskimi w sali domu  
parafialnego. 







10.01.       Ks. proboszcz odwiedził z kolędą przedszkole prowadzone przez Siostry.

01.02.       Nastąpiło zakończenie kolędy.

02.02.       Zawarta została ugoda sądowa w sprawie wywłaszczonego majątku parafii.  
Parafii przyznano wysokie odszkodowanie finansowe.

19.02.       W parafii gościły Siostry Serafitki, które modliły się z parafianami i na mszach św. głosiły 
słowo o powołaniach.

20.02.       Rozpoczął się remont poddasza kościoła. 





02./05.04.Parafialne rekolekcje wielkopostne głosił ks. Zdzisław Woźniak, dawny przyjaciel  
ks. prałata K. Królaka. W ramach rekolekcji prowadził Drogę Krzyżową ulicami  
Komandorii. 





09.04.        W Niedzielę Palmową przed 
kościołem ks. proboszcz  
poświęcił palmy a potem 
dzieci w pochodzie przeszły 
do kościoła. 





13.04.       W Wielki Czwartek dzieci złożyły życzenia kapłanom a potem odprawiona została msza 
św. z obrzędem obmycia nóg. Na jej zakończenie w procesji zaniesiono Najświętszy  
Sakrament do kaplicy adoracji. 





14.04.       W Wielki Piątek po liturgii odbyła się adoracja Grobu Pańskiego do późna w nocy trwały 
śpiewy pieśni pasyjnych wykonywane przez zespół śpiewaczy.



15.04        W Wielką Sobotę w kościele odbyło się święcenie potraw. 





Wieczorem rozpoczęła się Liturgia Paschalna.



20.04.       Grupy Żywego Różańca i Caritas Parafialnej miały swoje wielkanocne spotkanie.

24.04.       Ks. proboszcz uczestniczył w uroczystościach z okazji 120-lecia Drukarni i Księgarni  
Św. Wojciecha.

28.04.       Parafia zawarła akt notarialny z p. G. Urbańskim właścicielem restauracji Iguana, który 
dzierżawi od parafii nieruchomość.

30.04.       Ks. biskup Zdzisław Fortuniak bierzmował młodzież parafialną i z Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących.





04.05.       Rozpoczęły się prace przy fundamentach 
kościoła: wokół Kaplicy Krzyża fundamenty 
ceglane, wokół murów romańskich  
fundamenty z ogromnych kamieni. Wokół 
kościoła na głębokości ok. 1,40 m  
natrafiono na około 20 kompletnych  
pochówków. Zostały one zbadane,  
skatalogowane i zabrane do dalszych badań 
przez archeologów. 



08.05.       Pierwsze spotkanie z p. Magdaleną Jabłońską inspektorem nadzoru i z p. dr Błaszczyk  
w sprawie zabezpieczenia artystycznych obiektów ruchomych w kościele na czas remontu.

12.05.        Spotkanie z przedstawicielami Rady Osiedla, którzy poprosili o udostępnienia salek  
parafialnych na spotkania Stowarzyszenia Niewidomych.

14.05.       Podczas mszy św. o godz. 10:30 41 dzieci przystąpiło do I Komunii św.

20.05.       Ks. proboszcz uczestniczył w uroczystościach jubileuszu 50-lecia kapłaństwa  
ks. kan. W. Ławniczaka proboszcza parafii Chrystusa Odkupiciela na os. Warszawskim.

21.05.       Z racji Niedzieli Modlitw o Powołania Kapłańskie w parafii gościli klerycy Wiktor  
z II roku i Michał Sulowski z I roku, syn parafii.

21.05.       Podczas mszy św. o godz. 10:30 odbyła się I Komunia św. dzieci niesłyszących.

23.05.       Ks wikariusz wyjechał z dziećmi niesłyszącymi do Lichenia.

28.05.       W ogrodzie proboszczowskim ustawiono granitową podstawę pod odnowioną figurę  
Matki Bożej.
 
Przez cały maj trwały prace przy fundamentach kościoła mające na celu założenie izolacji 
na fundamentach.



01.06.       Przed probostwem ustawiono podstawę z piaskowca pod odnowioną figurę Najświętszego 
Serca Pana Jezusa.

07.06.       W kościele rozpoczęto prace przy konserwacji polichromii.

08.06.       Rozpoczęto prace przy montażu odnowionych figur Pana Jezusa i Matki Bożej w ogrodzie. 

16.06.       Pracownia złotnicza K. Buszkiewicza z Kórnika rozpoczęła prace przy nowym relikwiarzu 
o. M. Kolbe i odnowieniu kielicha z Domu Pomocy Społecznej.

18.06.       Odczytano dekrety o przeniesieniu ks. wikariusz Damiana Wachowiaka i nowego  
wikariusza ks. dr Jacka Zjawina.

22.06.       W kościele odprawiono nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego Szkoły Podstawowej 
nr 85 i wręczono nagrody Małej Damy i Małego Kawalera Maltańskiego.

W sali domu parafialnego odbyło się pierwsze spotkanie grupy niewidomych.

24.06.       W ramach uroczystości odpustu parafialnego mszę św. z kazaniem odprawił ks. prałat  
H. Nowak. Po mszy św. i procesji poświęcił odnowioną figurę Najświętszego Serca Pana 
Jezusa przed probostwem. Podczas  pikniku w ogrodzie proboszczowskim koncert dała  
p. Marta Grabowska śpiewając piosenki z repertuaru Anny German. Na zakończenie  
nastąpiło poświęcenie odnowionej figury Matki Bożej. 











W lipcu trwały prace przy wzmacnianiu konstrukcji ścian kościoła oraz przy więźbie 
dachowej. 

15.08.       Podczas mszy św. nastąpiło pożegnanie ks. wikariusza Damiana Wachowiaka, który  
odszedł do parafii w Luboniu.

27.08.       Podczas mszy św. nastąpiło przywitanie ks. wikariusza Jacka Zjawina, który przyszedł  
z parafii w Luboniu.

03.09.       Pierwszą w nowym roku duszpasterskim mszę św. dla niesłyszących odprawił nowy  
duszpasterz niesłyszących ks. Marcin Płóciennik.

06.09.       Pierwsze spotkanie z dr. Górczewską w sprawie oświetlenia kościoła. Rozmowy z firmą 
Preis w sprawie remontu dzwonów. Rozmowy w sprawie ogrzewania kościoła, instalacji 
elektrycznych – T. Rychły, w sprawie projektu  prezbiterium – arch. A. Kołaczyk,  
w sprawie remontu instalacji wod – kan – p. Kmak, prace wod-kan w ogrodzie.

14.09.       Ze względu na niepogodę w kościele odprawiono tradycyjne nabożeństwo różańcowe  
w kolejną rocznicę poświęcenia krzyża misyjnego.

02.10.        Odebrano odnowiony kielich mszalny z Domu Pomocy Społecznej oraz nowy relikwiarz  
z cząstką różańca o. Maksymiliana Kolbego.

15.10.       Uroczyste wprowadzenie relikwiarza cząstki różańca o. Maksymiliana Kolbego  
do kościoła.

20.10.       Parafia podpisała akt notarialny w sprawie zamiany działek nad Maltą.

24.10.       Po renowacji sygnaturki umieszczono ją w nowym miejscu na wieży kościelnej.





06.11.       Podczas spotkanie u Księdza Arcybiskupa omówiono sprawę darowizny gruntu  
parafialnego na Klinie Dębieckim na rzecz parafii Błogosławionej Poznańskiej Piątki. 

07-09.11. Pobyt księdza proboszcza w szpitalu w związku z operacją kolana.

11.11.       W sali domu parafialnego odbyło się tradycyjne śpiewanie pieśni patriotycznych.

14.11.       W kościele ustawiono rusztowania niezbędne dla prac konserwatorskich 





25.11.       W domu parafialnym odbyło się spotkanie rejonowe prezesów kół ministranckich.

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

24.12.       Odbyły się dwie pasterki o 22:00 i o 24:00. Żłobek 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.


