Plan Duszpasterski 2019/20
Parafia rzymskokatolicka pw. św.Ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu
Biuro parafialne czynne; wtorek g.16.30 - 18.00 środa po Mszy św.
porannej do g.10.oo, czwartek po Mszy św. wieczornej do g.20.oo

Msze św. w tygodniu; codziennie o g. 8.oo i 18.30 (wyjątek
podczas Adwentu Roraty o g.6.30, w czasie kolędowym Msza św.
od poniedziałku do piatku o g.16.oo)
Msze św. w niedziele; g.8.oo, 9.30, 11.oo, 12.15, 18.30
g.7.40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Po Mszy św. o g.8.oo – Nadzwyczjni Szafarze zanoszą komunię
św. chorym. Kontakt; Pan Łukasz Urbański tel. 601990873
Kapłani odwiedzają chorych w pierwszą sobotę od g.9.oo
g. 11.oo - Msza św. z udziałem dzieci
g.18.30 Msza św. z udziałem młodzieży
Sakrament Pojednania; Okazja do spowiedzi św. codziennie
pół godziny przed Mszą św. W pierwszy czwartek od g.17.30,
w pierwszy piątek od g.16.30 z komunią św. co pół godziny.
Sakrament chrztu św. Udzielamy w drugą sobotę na Mszy św.
o g.18.30, oraz w czwartą niedzielę na mszy św. o g.12.15
Przed chrztem św. dziecka; prosimy rodziców na spotkanie
z katechistami w pierwszy piątek po Mszy św. o g.18.30
Kontakt;Państwo Ewa i Michał Wyszkowscy tel.693320252, 782798948

Spotkanie z kapłanem; rodziców i chrzestnych w drugi piątek na
Mszy św. o g.18.30. Spotkanie w biurze w tygodniu przed chrztem
Do sakramentu Eucharystii i pojednania ; przygotowują się
dzieci klas III według porządku podanego rodzicom. Kontakt
ks.proboszcz tel.608398930
Sakrament Bierzmowania Przygotowuje się do niego młodzież
klas VII i VIII szkoły podstawowej. Zapraszamy na Mszę św.
w niedziele o g.18.30 i spotkania według programu podanego
młodzieży. Kontakt; ks. Jarosław Trojan tel.665628899
Sakrament Małżeństwa – Na pierwsze spotkanie w biurze
parafialnym zapraszamy na 3 -miesiące przed ślubem. Działa w
naszej parafii; Poradnia małżeńska ( drugi i trzeci piątek miesiąca
o g.18.oo. Kontakt Pani Ewa Boryszewska tel.605312212
Terminy; Katechezy przedmałżeńskiej można znaleźć na stronie
duszpasterstwa rodzin (www.dr.archpoznan.pl)

Wspólnoty Duszpasterskie w naszej parafii
Wspólnota Żywego Różańca, to dziesiątka różańca dziennie, odmawiana
wraz z 20 osobami, to żywe róże składane u stóp Matki Bozej. Działa też
w parafii z inicjatywy ŻR grupa rodziców odmawiających dziesiątkę różańca
za swoje dzieci. Spotkania Wspólnoty odbywają się w 2 wtorek miesiąca.
Kontakt; Pani Maria Danielewicz tel. 503013160
Wspólnota biblijno-modlitewna spotyka się w środy po wieczornej
Mszy św. Rozważanie i medytacja nad Pismem św. wspólna modlitwa.
Kontakt; Pani Aniela Kurkiewicz tel. 603179900
Krąg biblijny zwykle w drugi czwartek miesiąca prowadzi biblista ks.prof.
Janusz Nawrot. To są akademickie wykłady i rozważania o najważniejszej
księdze jaką jest Pismo święte – Słowo Boga.
Grupa Modlitwy św. Ojca Pio – prowadzi adorację w pierwszy czwartek
miesiąca od. g.17.30. Spotyka się w trzeci czwartek miesiąca. Kontakt; Pani
Janina Kupsik tel.725009780, Pani Anna Kowalska tel.602718804
Małżeństwa zapraszamy do wspólnoty Domowego Kościoła.
Mamy w parafii 8 kręgów (a więc 40 małżeństw) które formują się w tym
Ruchu. Małżeńska droga do świętości, lepszego sakramentalnego życia to
cele tego ruchu.Kontakt; Ewa i Michał Wyszkowscy tel.693320252
Młodzież – ma swoje duszpasterstwo i spotkania w piątki na Mszy św.
o g.18.30. kontakt; ks.wikariusz; Jarosław Trojan tel.665628899
Ministranci, kandydaci, lektorzy, seniorzy Służba liturgiczna przy ołtarzu
przywilej i łaska; zbiórki w soboty. Kontakt; ks. wikariusz
Schola liturgiczna Familia czterogłosowy chór mieszany i instrumentaliści
Zaprasza dzieci, młodzież, dorosłych, całe rodziny. Swoim śpiewem ubogaca
niedzielne Msze Święte o g.18:30. Próby w soboty o g.19:30 w domu
parafialnym. Prowadzący p. Krzysztof Tomiak organista 698 021 774
Schola dziecięca - PIOsenki - 40 osobowy zespół dziecięcy (dziewczynki
i chłopcy). Śpiewa na niedzielnych Mszach Świętych z udziałem dzieci
o g.11:00. Próby w niedziele o g.10:30 w kościele. Prowadzący p.Krzysztof
Tomiak - organista 698 021 774
Chór Rotondo Próby; wtorki i czwartki o g.19.30. Kontakt; Pan Przemysław
Tomczak tel.508397830 Dyrygent;Pani Natalia Sobkowiak-Bolewska
Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna informacja o spotkaniach w ogł.
Parafialny Zespół Caritas – dyżury; pierwszy wtorek miesiąca, po Mszy św.
do g.20.oo. Ma już swoje konto; Parafia św. Ojca Pio. Zespół Caritas ul.
Wańkowicza 2a, 60-461 Poznań. 65 9072 0002 2016 1600 6076 0001
Szkolne Koło Caritas - prawie 60 osobowa grupa młodzieży-wolontariuszy
z naszej szkoły. Celem SKC jest uwrażliwienie na drugiego człowieka, jego
potrzeby i życie według Przykazania Miłości.Prowadzący p. Krzysztof Tomiak
- katecheta 698 021 774
Sąsiedzkie Kręgi Modlitwy 1. Św. Franciszka przy ul. Lukrecjusza.
Oaza Dzieci Bożych to grupa dzieci, które spotykają się w 2 i 4 piątek
miesiaca o g.17.oo w kawiarence parafialnej
Grupa inicjatyw parafialnych – spotyka się w środy po Mszy św. o g.8.oo
Działa w parafii: Koło brydżowe i koło pasjonatów planszówek

