
OGłOSZENIA   z  11 kwietnia  2017 
 
 
1.  W marcu powitaliśmy w naszej Wspólnocie dwoje rodziców i do Księgi 
Imion wpisaliśmy dziewięcioro dzieci: Joannę, Krzysztofa, Izabelę, Lenę, 
Marcina, Franciszka, Magdalenę, Mateusza, Marcina, Tymona, Krzysztofa, 
Aleksandrę. Dzieci te zostają objęte modlitwą całej Wspólnoty. 
 
2.  Serdecznie dziękujemy tym rodzicom, którzy przygotowali wiązanki z palm 
przed Niedzielą Palmową. Zebrane ofiary zostały przekazane na fundusz 
remontowy klasztoru. 
 
3. 7 kwietnia w czasie wieczornego czuwania przedstawiciele duszpasterstw 
czytali rozważania, z którymi szli pątnicy - uczestnicy EDK. Wśród biorących 
udział w EDK znaleźli się też rodzice z naszej wspólnoty. 
 
4. Zapraszamy do udziału w obrzędach liturgii Triduum Paschalnego. 
 
   W  Wielki Czwartek Liturgia Wieczerzy Pańskiej o 19.00. Po niej przez całą 
noc adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w czasie której czytane będą 
rozważania na podstawie pism świętych karmelu przygotowane przez 
przedstawicieli Karmellove. Wspólnota św. Moniki czuwać będzie od 24.00 do 
1.00. Osoby z naszej Wspólnoty, chętne do włączenia się w czytania rozważań  
podczas adoracji, prosimy o zgłoszenie się dzisiaj po Mszy św. do Kaplicy 
Chrystusa Ukrzyżowanego. 
 
  W  Wielki Piątek o godz.15.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a o 19.00 
Liturgia Męki Pańskiej. 
 
  W  Wielką Sobotę o 21.00 Wigilia Paschalna. 
 
  Osoby chętne do aktywnego włączenia się w Liturgię Triduum Paschalnego 
mogą zapisywać się na furcie klasztornej. 
 
 5. 9 maja zapraszamy na 17.30 na adorację Najświętszego Sakramentu i  
naszą wspólnotową Mszę św. o godz.18.00. 
 
6. W sobotę 20 maja zapraszamy do udziału w „majówce” do Zwoli, gdzie 
powstaje Karmelitański Dom Rekolekcyjny. Koszt 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 ok.18.00. 
Szczegółowy plan „majówki” będzie na naszej stronie internetowej. 



 
 
7.  27 maja – w klasztorze odbędą się święcenia kapłańskie, a w niedzielę Msze 
św. prymicyjne, do udziału, w których już teraz zapraszamy i prosimy o 
modlitwy w intencjach wyświęcanych kapłanów. 
 
8. 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. 
  
 

Wszystkim Rodzicom z naszej Wspólnoty i ich najbliższym 
życzymy 

duchowego przeżycia Wielkiego Tygodnia, 
zanurzenia się w rozważania Męki Pańskiej, 

otwarcia serc i przyjęcia Pana Naszego 
Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, 

który przyjdzie do nas ze śladami swej Męki, 
aby napełnić nas radością i nadzieją. 


