
ROK 2018

    06.01    Po mszy św. o godz. 10:30 pochód 
królowych i królów przeszedł na  
probostwo gdzie dokonano okadzenia 
i opisano drzwi Biura Parafialnego. 
Dzieci otrzymały woreczki  
z kredą i kadzidłem oraz cukierki.



W południe odbyła się wizyta duszpasterska w Domu Sióstr Wspólnej Pracy  
od Niepokalanej Maryi,

Po wieczornej mszy św. parafianie kolędowali sali w domu parafialnym.

13.01        Do kościoła przywieziono organy elektryczne zakupione na czas remontu.

15.01.       Rozpoczęto rozbiórkę organów, renowację prospektu organowego i chóru. 



15.01.       Rozpoczęto prace w kaplicy Krzyża Świętego – demontaż ołtarza, prace w posadzce,  
odkrycie sklepienia grobu. 



19.01.       Zakończenie kolędy w połowie parafii.

24.01.       Ks. Ekonom Waldemar Hanas wizytował tereny działek na Os. Maltańskim.

24.01.       W kościele odprawiono mszę św. za parafian, którzy nie mieli kolędy.

11.02.       Z okazji Światowego Dnia Chorego w kościele udzielano sakramentu chorych.

12.02.       Na łuku tęczowym przed prezbiterium pod warstwą XX wiecznych malowideł odkryto 
wcześniejsze – prawdopodobnie XVIII wieczne - sceny Sądu Ostatecznego. Trwają prace 
konserwatorskie w wielu miejscach kościoła. 











14.02.       Kazania pasyjne w Wielkim Poście głosił ks. dr Jan Frąckowiak, sekretarz Księdza  
Arcybiskupa

19.02.       W nawie głównej kościoła odkryto 
wejście do krypty. Kontynuowano 
też prace przy nagrobku w kaplicy 
Krzyża Świętego. 









23.02.       Ksiądz Arcybiskup odwiedził kościół i oglądał między innymi kryptę w nawie głównej. 





27.02.       Krypty odkryte w kościele oglądali Kawalerowie Maltańscy.

04.03.       Kryptę w nawie głównej zaprezentowano parafianom. 



Kontynuowano prace przy chórze.



05-07.03  Rekolekcje dla Szkoły Podstawowej nr 85 odbyły się w katedrze, kościele św. Małgorzaty  
i w szkole.

06.03.       Nastąpiło podpisanie aktu notarialnego w sprawie nieruchomości na Klinie Dębieckim. 

12-14.03. Rekolekcje dla Szkoły Podstawowej Gaudium et Studium odbyły się w katedrze, kościele 
św. Małgorzaty i w szkole.

13.03.       Odkryto sklepienie grobu w kaplicy Krzyża Świętego, 
w którym znajdują się dwie trumny jedna nad drugą.

15.03.       Odbył się wyjazdowy dzień skupienia dla uczniów 
Gimnazjum Gaudium et Studium.  
Odwiedzili Dom Macierzysty Sióstr Urszulanek Serca 
Konającego w Pniewach.

15.03.       Odwiedziny Matki Przełożonej Generalnej Sióstr 
Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi z racji  
wizytacji Domu Sióstr.

17-21.03. Rekolekcje parafialne prowadził o. Ernest Siekierka, 
Franciszkanin. W poniedziałek dokonało się  
zawierzenie parafii Św. Józefowi, a we wtorek odbyła 
się Droga Krzyżowa ulicami parafii.





26.03.       Ks. proboszcz odwiedził pracownię konserwatora p. Krzysztofa Tomczaka, który odnawia 
ołtarz z kaplicy Krzyża Świętego.

30.03.       Po liturgii Wielkiego Piątku w kościele do późna w nocy trwało nabożeństwo śpiewów 
pasyjnych.

31.03.       W Wielką Sobotę trwała adoracja Najświętszego Sakramentu i odbywało się święcenie 
potraw. 



10.04.       W kościele pod posadzką nawy głównej odkryto pustą 
skrzynię drewnianą niewiadomego przeznaczenia 



15.04.       W ramach Niedzieli Modlitw o Powołania Kapłańskie i pomocy dla Arcybiskupiego  
Seminarium Duchownego w parafii gościł kleryk Michał Sulowski.

22.04.       Ks. biskup Zdzisław Fortuniak udzielił bierzmowania młodzieży niesłyszącej

13.05.       46 dzieci przystąpiło do I Komunii św. podczas dwóch mszy św. o godz. 10:30 i o 12:30.

18.05.       Na probostwie odbyło się posiedzenie Komisji Konserwatorskiej, na którą MKZ zaprosił 
specjalistów z Torunia, Katowic i Poznania w sprawie polichromii w kościele.

20.05.       W kościele odbyła się I Komunia św. dzieci niesłyszących.

25.05.       Nastąpiło przeniesienie zakrystii do bocznej nawy kościoła do zakrystii przeniesiono  
tryptyk zdemontowany z ołtarza głównego, który został zasłonięty na czas remontu. 



31.05.        Mszę św. z racji uroczystości Bożego Ciała i procesję celebrował ks. dr Tomasz Siuda,  
dyrektor Domu Medialnego Św. Wojciecha, który przy drugim ołtarzu wygłosił kazanie. 









02.06.       Kontynuowano prace archeologiczne wokół kościoła. 

14.06.       Odczytano dekret o przeniesieniu ks. dr Jacka Zjawina do parafii Chrystusa Najwyższego 
Kapłana  w Poznaniu i ks. Marcina Płóciennika do naszej parafii.

15.06.       Rozpoczęły się prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła. 



15.06.       Członkowie Żywego Różańca prowadzili adorację Najświętszego Sakramentu w katedrze.

24.06.       W ramach odpustu parafialnego ks. wikariusz Jacek Zjawin wraz księżmi z zespołu  
Pinokio Brothers celebrowali mszę św., po której w czasie pikniku w ogrodzie  
proboszczowskim dali koncert muzyki religijnej.

06.08.       W trakcie prac w zakrystii kościoła odkryto zamurowany lavaterz.

Rozpoczęły się prace przy nawierzchni wokół kościoła. 



Trwały prace przy renowacji ścian zewnętrznych kościoła. 



26.08.       Podczas mszy św. nastąpiło pożegnanie ks. dr Jacka Zjawina oraz przywitanie nowego 
wikariusza ks. Marcina Płóciennika.

06.09.       Zamknięto przedsionek pod dzwonnicą i rozpoczęto rozbiórkę drzwi bocznych  
do kościoła.



13.09.       W sali domu parafialnego rozpoczęła swoje spotkania grupa modlitewna Ruchu Rodzina 
Serca Miłości Ukrzyżowanej.

22.09.       Grupa osób niesłyszących z ks. duszpasterzem Marcinem Płóciennikiem pielgrzymowała 
na Świętą Górę w Gostyniu.

01.10.       Spotkanie z rzeźbiarzem p. Niedźwiedziem, któremu zlecono wyrzeźbienie figur Matki 
Bożej i św. Bernardety do odnawianej groty przy kościele.

08.10.       Ks. proboszcz odwiedził pracownię konserwatorów pp. Katarzyny i Arkadiusza Wypychów 
w Kostrzynie Wlkp.

09.10.       Odbyło się pierwsze spotkanie z p. Andrzejem Brylakiem w sprawie prac ogrodniczych 
wokół kościoła.

20.10.       Młodzież  
zainaugurowała cykl 
3 spotkań wokół  
Słowa Bożego  
w Domu Zakonnym 
Sióstr Wspólnej Pracy 
od Niepokalanej 
Maryi. 

25.10./05.11.  Ks proboszcz 
przebywał w szpitalu 
w związku z operacją 
kolana.

28.10.       Podczas mszy św. 
członkowie  
Wspólnoty Arka  
zbierali środki na pomoc mieszkańcom ich domu.

29.10.       W Arcybiskupim Seminarium Duchownym odbyły się obłóczyny kleryka Michała  
Sulowskiego. 



07.11.       Zamontowano nowe boczne drzwi do kościoła.



Odkryto kryptę i pochówki w prezbiterium.

02.12.       Podczas Adwentu dzieci przychodziły z lampionami na mszę św. roratnią. 



08.12.       W kościele odbyła się msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu z racji 20-lecie  
modlitwy prowadzonej w drugie soboty miesiąca.

12.12.       Pani profesor Koćka – Krenz oglądała odkryte w kościele pod prezbiterium fragmenty 
murów pochodzących z początków Państwa Polskiego. 

15.12.       Trzecie spotkanie młodzieży w Domu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

24.12.       W noc Bożego Narodzenia odbyły się dwie msze św. pasterskie o godz. 22.00 i 24.00.  
Żłóbek jak co roku przygotował p. Henryk Kweiser. 



28.12.       Rozpoczęła się kolęda w drugiej części parafii.

31.12.       W kościele odprawiono nabożeństwo i mszę św. dziękczynną na koniec roku.


