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1. Składamy serdeczne podziękowanie Parafianom, którzy wzięli udział w rekolekcjach 

i uroczystym zakończeniu oktawy Bożego Ciała oraz Wszystkim, którzy w czynny 

sposób zaangażowali się do przygotowania i godnego przeżycia tego świętego czasu. 

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

po wieczornej Mszy św. 

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

czerwca przeżywamy MIESIĄC TRADYCJI W KOŚCIELE BOŻEGO CIAŁA 

W POZNANIU. Dzisiaj o godz. 17:00 – zapraszamy na Adorację Najświętszego 

Sakramentu ze śpiewem antyfon gregoriańskich, w tym także nabożeństwo czerwcowe. 

W przyszłą niedzielę, 17 czerwca, Msza św. o godz. 18:00 zostanie odprawiona w 

języku łacińskim w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Szczegóły – na plakatach 

w gablotach oraz na stronie internetowej naszej parafii. 

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

– otwarte spotkanie duszpasterskie ( przy kawie ) dzisiaj o godz. 15:30 w Sali 

Karmelitańskiej. Tematyka spotkania – na plakatach w gablotach oraz na stronie 

internetowej parafii w zakładce Aktualności. 

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

odbędzie się dzisiaj o godz. 17:00. Na początku – Msza św. w kaplicy Sióstr Elżbietanek 

( ul. Łąkowa 1 ). 

6. Rodziców dzieci klas VI ze szkoły podstawowej zapraszamy we wtorek, 19 czerwca, 

na Mszę św. o godz. 18:00 oraz na spotkanie katechetyczne, dotyczące między 
innymi przygotowania do sakramentu bierzmowania. Obecność rodziców 

konieczna! 
7. Dzisiaj składka podczas Mszy św. jest przeznaczona na inwestycje parafialne, zwłaszcza 

na zapłacenie należności za nowe nagłośnienie w kościele i kaplicy Matki Bożej 

Szkaplerznej. Dziękujemy za złożone ofiary – Bóg zapłać! 
8. W tym tygodniu w liturgii we wtorek wspominamy św. Antoniego z Padwy, w środę – bł. 

Bpa Michała Kozala, męczennika z Dachau. 

9. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12:30 wyruszy z naszego kościoła kolejny 

Pokutny Marsz Różańcowy. 

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. 

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

komentarze biblijne do czytań liturgicznych oraz artykuły na temat katechezy dorosłych. 

Cena Przewodnika – 5 zł. 

 Ogłoszenia duszpasterskie 


