
 

      NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 
   27.05.2018 
 
 

1. W liturgii Kościoła przeżywamy dzisiaj uroczystość Najświętszej Trójcy. 

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

wieczornej Mszy św., ok. godz. 18:30. W czerwcu – nabożeństwa ku czci Najświętszego 

Serca Pana Jezusa – również po wieczornej Mszy św. 

3. W poniedziałek, 28 maja, przypada 37. rocznica śmierci ks. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Zgodnie z zachętą Kościoła, módlmy się o rychłą 

beatyfikację Sługi Bożego. W tym dniu po wieczornej liturgii zapraszamy na spotkanie w 

Sali Karmelitańskiej byłych ministrantów i lektorów oraz osoby, które chciałyby czytać 

lekcję podczas liturgii. 

4. We wtorek w liturgii wspominamy św. Urszulę Ledóchowską, patronkę archidiecezji 

poznańskiej. 

5. Dziewczynki, które pragną sypać kwiatki w czasie procesji Bożego Ciała zapraszamy na 

próby: w poniedziałek – o godz. 17:00, we wtorek – o godz. 16:00. Zbiórka przed 

kościołem od strony biura parafialnego. 

6. W czwartek przeżywamy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa (Boże 

Ciało). W naszym kościele Msze św. o godz. 8:00, 10:00 i 18:00. Mszę św. o godz. 10:00 
razem z biskupami i neoprezbiterami odprawi ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, 
Metropolita Poznański. Bezpośrednio po liturgii, ok. godz. 10:40, wyruszy centralna 
procesja miasta Poznania. Trasa procesji: ul. Krakowska, Garbary, Chwaliszewo, Ostrów 

Tumski. Przy ostatnim ołtarzu na placu przed Katedrą ks. Arcybiskup wygłosi Słowo Boże 

i po błogosławieństwie przedstawi nowo wyświęconych kapłanów. W dniu Bożego Ciała 

w naszym kościele nie będzie Mszy św. o godz. 11:00 i 12:30. Nie będzie również 

wieczornej procesji. 

7. W oktawie Bożego Ciała, w dni powszednie, zapraszamy o godz. 18:00 na wieczorną Mszę 

św. z nieszporami o Najświętszym Sakramencie i procesją. Pierwsza procesja – w 

najbliższą środę wieczorem. W niedzielę – procesja po Mszy św. o godz. 11:00. Bardzo 
prosimy Drogich Parafian o udekorowanie domów i okien flagami, emblematami 
eucharystycznymi, obrazami i kwiatami. Pomóżmy starszym, samotnym i chorym 

sąsiadom. W sposób szczególny prosimy o to mieszkańców ulicy Karmelickiej i 

Krakowskiej. Niech będzie to świadectwo naszej wiary w obecność Chrystusa Pana oraz 

czci wobec Najświętszego Sakramentu. 

8. W piątek, 1 czerwca, w kościele Maryi Królowej na Rynku Wildeckim odbędą się obchody 

25. rocznicy utworzenia tamtejszej parafii, odpust parafialny oraz poświęcenie nowych 

organów. Uroczystej Mszy św. o godz. 18:30 będzie przewodniczył ks. Arcybiskup 

Metropolita Poznański. 

 Ogłoszenia duszpasterskie 



9. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. 

w środę i w piątek od godz. 17:00 oraz w sobotę od godz. 17:30. 

10. Nabożeństwo ku czci Matki Bożej w pierwszą sobotę miesiąca – różaniec i medytacja przed 

Najświętszym Sakramentem – bezpośrednio po Mszy św. o godz. 8:00. 

11. Chorych i starszych Parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną w piątek i w sobotę 

przed południem – według dotychczasowych ustaleń. 

12. W najbliższą sobotę, 2 czerwca, będziemy przeżywali 20 – lecie naszego Chóru 
Parafialnego. Serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 18:00 w intencji zmarłych 
i żyjących członków chóru oraz uroczysty koncert z udziałem zaproszonych chórów z 
innych parafii naszego miasta. 

13. Dziękujemy za ofiary składane na inwestycje parafialne, zwłaszcza na zapłacenie 

należności za nowe nagłośnienie w naszym kościele. Składka w drugą niedzielę maja 

wyniosła: 2 765,00 PLN. 

14. W naszej wspólnocie w oktawie Bożego Ciała będziemy przeżywali rekolekcje parafialne 

(rozpoczęcie – w sobotę, 2 czerwca, o godz. 18:00; zakończenie – w czwartek, 7 czerwca, 

o godz. 18:00). Rekolekcje poprowadzi ks. Prałat Jan Stanisławski. Motto: Eucharystia 

szczyt życia Kościoła. Program podamy w uroczystość Bożego Ciała. 

15. W ramach obchodów 1050 – lecia pierwszego biskupstwa w Polsce w każdą niedzielę 

czerwca będziemy przeżywali MIESIĄC TRADYCJI W KOŚCIELE BOŻEGO CIAŁA W 

POZNANIU. W przyszłą niedzielę, 3 czerwca, o godz. 17:00 zapraszamy na Nieszpory w 

języku łacińskim. W niedzielę, 17 czerwca, Msza św. o godz. 18:00 zostanie odprawiona 

w języku łacińskim w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Szczegółowy program – na 

plakatach w gablotach ogłoszeń oraz na stronie internetowej naszej parafii. 

16. Bardzo prosimy osoby, które dokonały rezerwacji intencji mszalnych, o zgłoszenie się w 

biurze parafialnym i podanie treści intencji dwa tygodnie przed terminem odprawienia 

Mszy św. 

17. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego. Polecamy ciekawe komentarze 

biblijne do czytań liturgicznych, ciekawe artykuły, m. in.: Trójca Święta – ikona Rublowa 

pozwala zrozumieć tajemnicę Boga; Kardynał z ulicy (o nominacji kardynalskiej ks. abpa 

Krajewskiego). Cena Przewodnika – 5 zł. 


