
 

 

IX NIEDZIELA ZWYKŁA 

03.06.2018 

 

1. W naszej wspólnocie w przeżywamy rekolekcje parafialne, które prowadzi 
ks. Prałat Jan Stanisławski. Motto: Eucharystia – szczyt życia Kościoła. Nauki 

rekolekcyjne dzisiaj na każdej Mszy św., od poniedziałku do czwartku podczas Mszy 

św. o godz. 9:00 i 18:00. W środę po Mszy św. o godz. 9:00 zapraszamy starszych, 

chorych i samotnych Parafian do Sali Karmelitańskiej na wspólne śniadanie, 

przygotowane przez panie z Parafialnej Caritas. Od poniedziałku do czwartku nie ma 

Mszy św. o godz. 8:00. Program rekolekcji znajduje się w gablotach ogłoszeń, na stronie 

internetowej parafii oraz na ulotkach, które można zabrać także dla nieobecnych w 

kościele sąsiadów. 

2. Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – odprawiamy codziennie 

po wieczornej Mszy św. 

3. W oktawie Bożego Ciała, w dni powszednie, zapraszamy o godz. 18:00 na wieczorną 
Mszę św. z nieszporami o Najświętszym Sakramencie i procesją. Dzisiaj – procesja po 

Mszy św. o godz. 11:00. Bardzo dziękujemy Drogim Parafianom za udekorowanie 

domów i okien flagami, emblematami eucharystycznymi, obrazami i kwiatami. 

4. W czwartek – zakończenie oktawy Bożego Ciała. Mszę św. o godz. 18:00 odprawi J. E. 

ks. Biskup Grzegorz Balcerek, następnie poprowadzi procesję eucharystyczną do czterech 

ołtarzy. Prosimy o przygotowanie ołtarzy: I – Siostry Elżbietanki, II – Caritas Parafialną, 
III – Wspólnotę Żywego Różańca, IV – Służbę Liturgiczną oraz Wspólnotę Rodzin. Do 

udziału we wspólnej modlitwie zapraszamy wszystkich Parafian, poczty 
sztandarowe, feretrony, dzieci pierwszokomunijne, dziewczynki sypiące kwiatki 

oraz kandydatów do sakramentu bierzmowania z rodzinami. 
5. W piątek – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mszę św. z kazaniem o godz. 

18:00 w kościele NSPJ i św. Floriana na Jeżycach odprawi ks. Arcybiskup Stanisław 

Gądecki, Metropolita Poznański, po czym procesja na Plac Mickiewicza i nabożeństwo 

wynagradzające. W tym dniu szczególnie modlimy się o uświęcenie kapłanów. W piątek 

– z racji uroczystości – nie obowiązuje wstrzemięźliwość o pokarmów mięsnych. 

6. W sobotę przypada wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. 

7. W ramach obchodów 1050 – lecia pierwszego biskupstwa w Polsce w każdą niedzielę 
czerwca będziemy przeżywali MIESIĄC TRADYCJI W KOŚCIELE BOŻEGO CIAŁA W 

POZNANIU. W dzisiejszą niedzielę, o godz. 17:00 zapraszamy na uroczyste Nieszpory w 

języku łacińskim. Za tydzień o godz. 17:00 – Adoracja Najśw. Sakramentu ze śpiewem 

antyfon gregoriańskich. 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, na ulotkach oraz na stronie internetowej 

naszej parafii. 

 Ogłoszenia duszpasterskie 



8. Młode małżeństwa i rodziny z dziećmi serdecznie zapraszamy  na kolejne – otwarte 

spotkanie duszpasterskie ( przy kawie ) w przyszłą niedzielę, 10 czerwca, o godz. 15:30 

w Sali Karmelitańskiej. Tematyka spotkania – na plakatach w gablotach ogłoszeń oraz na 

stronie internetowej parafii w zakładce Aktualności. 

9. Spotkanie dla uczestników tegorocznej pielgrzymki na Białoruś i Kresy Wschodnie 

odbędzie się w przyszłą niedzielę, 10 czerwca; o godz. 17:00 Msza św. w kaplicy Sióstr 

Elżbietanek ( ul. Łąkowa 1 ). 

10. 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. W tym tygodniu rano są jeszcze wolne intencje mszalne. 

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

komentarze biblijne do czytań liturgicznych, artykuł o kardynale Hlondzie oraz Badania 

prenatalne – potrzebne, ważne, ale nie przeciwko życiu. Odpowiedź na list genetyków. 

Cena Przewodnika – 5 zł. 


