
 

NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA – UROCZYSTOŚĆ 

24.06.2018 

 

1. Dzisiaj w liturgii Kościoła przeżywamy uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela. 

Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – odprawiamy codziennie 

po wieczornej Mszy św. 

2. W ramach obchodów 1050 – lecia pierwszego biskupstwa w Polsce i przeżywanego 

MIESIĄCA TRADYCJI W KOŚCIELE BOŻEGO CIAŁA W POZNANIU – dzisiaj 

o godz. 19:00 zapraszamy na koncert śpiewu gregoriańskiego. 
3. W najbliższy piątek przypada uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, 

patronów Katedry i naszego miasta. Taca przeznaczona będzie na potrzeby Stolicy 

Apostolskiej. W tym dniu – z racji uroczystości – nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 

pokarmów mięsnych. W Katedrze Poznańskiej – w czwartek o godz. 19:00 uroczyste 

Nieszpory pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Metropolity Stanisława Gądeckiego; w 

piątek o godz. 10:00 – Msza święta odpustowa pod przewodnictwem ks. Biskupa 

Gerharda Feige, Biskupa Magdeburga. Zachęcamy do udziału w uroczystościach. 

4. Ojcowie Franciszkanie z Sanktuarium na Wzgórzu Przemysła serdecznie zapraszają na 

uroczystość 50. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani 

Poznania w piątek, 29 czerwca. O godz. 19:00 – Eucharystia jubileuszowa pod 

przewodnictwem ks. Arcybiskupa Metropolity Stanisława Gądeckiego, o godz. 21:00 – 

Koncert – HYMNY MARYJNE do słów Romana Brandstaettera. 

5. W tym tygodniu przypada kolejna rocznica Poznańskiego Czerwca 1956 roku. 

Wywieśmy w tych dniach flagi narodowe. Niech będą wyrazem naszej pamięci o tych, 

którzy pierwsi w powojennej Polsce upomnieli się o Boga, wolność i chleb. 

6. Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w piątek, 29 czerwca, po wieczornej 

Mszy św. i nabożeństwie. Zapraszamy członków oraz wszystkich, którzy chcieliby 

zapoznać się z formacją i działalnością tej grupy duszpasterskiej. 

7. W liturgii Kościoła w poniedziałek wspominamy NMP Świętogórską z Gostynia, środę – 

Matkę Bożą Nieustającej Pomocy, w czwartek – św. Ireneusza z Lyonu. 

8. W piątek Imieniny obchodzi Ks. Prałat Dr Paweł Czyż, mieszkający w naszej parafii. Do 

serdecznych życzeń dołączamy naszą modlitwę w intencji Czcigodnego Solenizanta. 

9. W lipcu i w sierpniu – w niedziele – w naszym kościele nie będzie Mszy świętej o 

godz. 12:30. 
10. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego. Polecamy komentarze 

biblijne do czytań liturgicznych oraz  modlitewnik na lipiec. 

 Ogłoszenia duszpasterskie 


