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    17.06.2018 

 

 
1. Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – odprawiamy codziennie po 

wieczornej Mszy św. 

2. W dniach od 22 do 24 czerwca będziemy przeżywali centralne obchody jubileuszu 

1050 – lecia biskupstwa w Poznaniu. Zachęcamy do udziału w uroczystościach. 
Szczegółowy program znajdziemy w gablotach ogłoszeń, na stronie internetowej 

naszej archidiecezji oraz w Przewodniku Katolickim. 
3. W ramach obchodów 1050 – lecia pierwszego biskupstwa w Polsce w niedziele czerwca 

przeżywamy MIESIĄC TRADYCJI W KOŚCIELE BOŻEGO CIAŁA W POZNANIU. 

Dzisiaj o godz. 18:00 Msza św. zostanie odprawiona w języku łacińskim  

w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. W przyszłą niedzielę, 24 czerwca, o godz. 

19:00 zapraszamy na koncert śpiewu gregoriańskiego. Szczegóły – na plakatach  

w gablotach oraz na stronie internetowej naszej parafii. 

4. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12:30 wyruszy z naszego kościoła kolejny Pokutny Marsz 

Różańcowy. 

5. Parafian oraz odwiedzających nasze Sanktuarium Eucharystyczne zapraszamy dzisiaj 

o godz. 17:00 do Sali Karmelitańskiej na Spotkanie z Ziemią Świętą – wykład 

i prezentację ks. dr Ryszarda Kempiaka, salezjanina, wykładowcy Pisma Świętego 

i znanego przewodnika po Ziemi Świętej. 

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. W najbliższy piątek przypada zakończenie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży. 

W tym dniu w naszym kościele o godz. 8:00 – Msza św. dla społeczności VI Liceum 

Ogólnokształcącego; o godz. 9:00 – dla dzieci, nauczycieli i rodziców ze Szkoły 
Podstawowej nr 82. 

8. W tym tygodniu w liturgii w czwartek wspominamy św. Alojzego Gonzagę, w niedzielę 
– uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela. 

9. Bardzo dziękujemy za złożone ofiary w ubiegłą niedzielę na inwestycje parafialne. 

Wysokość składki – 3 450,00 PLN. W najbliższym czasie czeka nas naprawa części 

dachu na probostwie w związku z zalaniem, które nastąpiło w ostatnich dniach. 

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 ( cena – 5 zł ). Polecamy 

komentarze biblijne do czytań liturgicznych oraz wywiad z ks. Arcybiskupem 

Stanisławem Gądeckim z okazji jubileuszu 1050 – lecia naszej archidiecezji. 

 Ogłoszenia duszpasterskie 


