
Komunikaty  z  9  maja  2017 
 
 
1.  W kwietniu powitaliśmy w naszej Wspólnocie czworo rodziców i do Księgi Imion 
wpisaliśmy dwadzieścia czworo dzieci: Marcina, Michała, Ignacego, Aleksandra, 
Dominikę, Antoninę, Annę, Agnieszkę, Tomasza, Nicolasa, Antoniego, Annę, 
Macieja, Alicj ę, Sylwię, Magdalenę, Karolin ę, Artura, Gerarda, Małgorzat ę, 
Justynę, Krzysztofa, Michała i Rafała. Dzieci te zostają objęte modlitwą całej 
Wspólnoty. 
 
2.  Serdecznie dziękujemy tym rodzicom, którzy włączyli się w obchody Triduum 
Paschalnego. 
 
3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych – od poniedziałku do soboty po 
wieczornej Mszy św. o godz. 18.00, a w niedzielę i uroczystości o godz. 18.30. 
 
  4. W sobotę 13 maja przypada stulecie objawień fatimskich. Zapraszamy na godz. 
11.30 do Sanktuarium na Mszę św. o Matce Bożej Fatimskiej, a po niej do wysłuchania 
fragmentów z biografii Łucji, Hiacynty i Franciszka. Osoby z naszej Wspólnoty, chętne 
do włączenia się w czytanie prosimy o zgłoszenie się dzisiaj po Mszy św. do Kaplicy 
Chrystusa Ukrzyżowanego. 
 
   
 5. W sobotę 20 maja zapraszamy do udziału w „majówce” w Zwoli , gdzie powstaje 
Karmelitański Dom Formacyjno - Rekolekcyjny. Koszt ok. 30 zł od osoby.  
Zapisy do 15 maja na furcie klasztornej lub telefonicznie – pod numerami, z których 
przekazujemy informacje o naszych wspólnotowych Mszach św. 
Wyjazd o 9.00 z Bazyliki – powrót do Poznania uzależniamy od pogody – najpóźniej 
około 18.00. 
 
6. 28 maja zapraszamy mamy z naszej Wspólnoty do udziału w Pielgrzymce Kobiet z 
Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Tulcach do Bazyliki św. Józefa w Poznaniu. 
Wyjście z Tulec o godz. 7.00, dojście na Mszę św. o godz.13.00. O godz. 6.15 będzie 
podstawiony autokar przed klasztorem, który zabierze pątniczki, nie mające innej 
możliwości dotarcia do Tulec. 
Zapisy na furcie do 22 maja. 
 
7. Prosimy w dniach od 8 do 16 maja o modlitwę w intencjach IX Kapituły Prowincji 
Warszawskiej Karmelitów Bosych pod hasłem: „Zapominając o tym, co za mną, a 
wytężając siły ku temu, co przede mną…w górę w Chrystusie Jezusie” (Flp 3, 13-14). 
 
Z naszej Wspólnoty odeszła do Pana śp. Teresa Wańdoch. Msza św. o spokój duszy i 
radość wieczną odprawiona zostanie w Bazylice 25 maja br. o godzinie 18.00.  
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 


