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1. W ubiegły piątek, 24 maja, Ojciec Święty Franciszek mianował ks. kanonika dra Szymona 

Stułkowskiego, rektora Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, biskupem 

pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Biskup Nominat przyjmie święcenia biskupie w 

niedzielę, 9 czerwca o godz. 15:00 w Katedrze Poznańskiej. Osobę i posługę pasterską Biskupa 

Nominata otoczmy naszą modlitwą! 
2. Dzisiaj w naszej wspólnocie przeżywamy Niedzielę Powołań, modlimy się o nowe powołania do 

kapłaństwa i życia zakonnego, zwłaszcza z naszej parafii. Słowo Boże głosi nowo wyświęcony 

ks. Diakon Adam Kwiatkowski, nasz parafianin – alumn V roku, przygotowujący się do 

kapłaństwa w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Po liturgii – zgodnie z 

wcześniejszą zapowiedzią – ks. Diakon będzie zbierał ofiary na utrzymanie naszego 

Seminarium. Za każdy dar serca składamy serdeczne Bóg zapłać! Księdzu Diakonowi życzymy 

wielu potrzebnych łask Bożych w odpowiedzialnym przygotowaniu się do kapłańskiej służby  

i światła Ducha Świętego na wszelkie posługi duszpasterskie. 

3. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej dzieci, które przystąpiły do Niej w ubiegłym roku oraz 

zakończenie białego tygodnia – w dzisiejszą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11:00. 

4. Dzisiaj z okazji Dnia Matki, z wdzięcznością pamiętając o wszystkich matkach, żyjącym 

składamy najlepsze życzenia, a dla zmarłych wypraszamy dar życia wiecznego. 

5. W najbliższy poniedziałek, 27 maja – o godz. 11:00 w Katedrze Poznańskiej pod 

przewodnictwem naszego ks. Arcybiskupa Metropolity Stanisława Gądeckiego – Msza św. 

kapłanów obchodzących w tym roku srebrny jubileusz kapłaństwa. W gronie Jubilatów jest J.E. 

ks. biskup Damian Bryl, przed 20 laty posługujący w naszej parafii. Pamiętajmy w naszych 

modlitwach! 

6. W piątek, 31 maja, w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny podczas Mszy św. o 
godz. 18:00 J.E. Ks. Biskup Grzegorz Balcerek udzieli sakramentu bierzmowania 

młodzieży z klasy 8.  Młodzieży i rodzicom przypominamy o próbach liturgicznych w 
kościele – w poniedziałek i w czwartek o godz. 19:00 oraz o okazji do Spowiedzi św. ( także 

dla ich rodzin ) – w czwartek od godz. 17:30 do 19:00. Drogich parafian oraz 
odwiedzających nasze Sanktuarium Eucharystyczne bardzo prosimy o modlitwę w intencji 

naszej młodzieży i ich rodzin. 

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

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

8. W tym tygodniu w liturgii Kościoła: w środę – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, 

patronki archidiecezji poznańskiej; w sobotę – wspomnienie św. Justyna, męczennika; w 

przyszła niedzielę – uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

Ogłoszenia duszpasterskie 



9. Nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej – codziennie po zakończeniu wieczornej Mszy 

św., z wyjątkiem piątku ( 31 maja ) – w tym dniu nabożeństwo majowe zostanie 
odprawione o godz. 17:40. 

10. Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszym kościele – przez cały czerwiec 

– po zakończeniu wieczornej Mszy św. 

11. W gablotach ogłoszeń można zapoznać się z dwoma listami naszego ks. Arcybiskupa 

Metropolity: o nominacji biskupiej Biskupa Nominata oraz o święceniach kapłańskich w 

Katedrze Poznańskiej w najbliższą sobotę, 1 czerwca. 

12. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego ( cena – 6 zł ). Do każdego 

egzemplarza jest dołączony modlitewnik 5 minut z Bogiem – czerwiec 2019. Polecamy 

komentarze biblijne do czytań mszalnych oraz ciekawe artykuły. 

13. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności śp. Danuta Maria 

Kowalska. Wieczny odpoczynek… 


