
 

    NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

  20.05.2018 

 

1. W liturgii Kościoła przeżywamy dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

 a jednocześnie zakończenie okresu wielkanocnego. 

2. Podczas Mszy św. o godz. 11:00 dzisiaj w naszym kościele przeżywamy uroczystość 
Pierwszej Komunii Świętej, do której przystąpi 45 dzieci. Bardzo prosimy Drogich 

Parafian, aby na czas liturgii pozostawili miejsca w ławkach dla rodziców i zaproszonych 

gości. Dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzinami od poniedziałku do czwartku – w 

Białym Tygodniu – zapraszamy na Mszę św. o godz. 18:00. W najbliższy piątek 
dzieci pod opieką rodziców udają się na pielgrzymkę do Katedry Poznańskiej, gdzie 

zostanie odprawiona Msza św. o godz. 18:00. Dojazd do Katedry we własnym 
zakresie. 

3. Nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej odprawiamy codziennie po zakończeniu 

wieczornej Mszy św., ok. godz. 18:30. 

4. Dzisiaj po Mszy św. południowej wyruszy z naszego kościoła kolejny – Pokutny Marsz 

Różańcowy. Intencją marszu jest wspólna modlitwa i przepraszanie Pana Boga i Maryi 

Królowej Polski za niewypełnienie do dziś Jasnogórskich Ślubów Narodu. 

5. W najbliższą środę o godz. 11:00 w Katedrze Poznańskiej – uroczysta Msza św. 

koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego 

z kapłanami, przeżywającymi Złoty Jubileusz Kapłaństwa. Do grona jubilatów należy ks. 

Prałat Czesław Grzelak, emerytowany długoletni proboszcz Parafii św. Marcina i dziekan 

dekanatu Poznań – Stare Miasto. Zapraszamy do udziału we wspólnej dziękczynnej 

modlitwie. 

6. Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej – w piątek po wieczornej Mszy św. i 

nabożeństwie majowym. Zapraszamy członków oraz zainteresowanych formacją i 

działalnością grupy duszpasterskiej. 

7. W tym tygodniu w liturgii: w poniedziałek przypada święto Najświętszej Maryi Panny, 

Matki Kościoła; w czwartek – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego 

Kapłana oraz Dzień Powszechnej Modlitwy za Kościół w Chinach; w przyszłą niedzielę – 

uroczystość Najświętszej Trójcy. 

8. W poniedziałek, 28 maja, po wieczornej liturgii zapraszamy na spotkanie w Sali 

Karmelitańskiej byłych ministrantów i lektorów. 

9. W sobotę, 2 czerwca, będziemy przeżywali 20 – lecie naszego Chóru Parafialnego. 

Zapraszamy na Mszę świętą o godz. 18:00 w intencji Członków Chóru oraz Uroczysty 

Koncert z udziałem zaproszonych chórów. 

10. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego. Polecamy ciekawe 

komentarze biblijne do czytań liturgicznych, ciekawe artykuły oraz tekst Duch Święty 

w skomplikowanym świecie uczuć. Cena Przewodnika – 5 zł. 

 Ogłoszenia duszpasterskie 


