
 

    VII NIEDZIELA WIELKANOCNA 

    WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 

      02.06.2019 

 

1. W liturgii Kościoła przeżywamy dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

2. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – w tym tygodniu z nowenną 
do Ducha Świętego przed uroczystością Pięćdziesiątnicy – odprawiamy codziennie po 

zakończeniu wieczornej Mszy św., ok. godz. 18:30. 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek 

adoracja Najświętszego Sakramentu po wieczornej Mszy św. do godz. 20:00. Okazja do 
spowiedzi św. w czwartek podczas wieczornej adoracji, w piątek od godz. 17:00 i w sobotę 
od godz. 17:30. 

4. Młodzież z klasy 7 przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy w piątek 

na Mszę św. o godz. 18:00 i krótkie spotkanie formacyjne. Bardzo prosimy, aby w kościele 
podczas liturgii młodzież zajęła miejsca w prezbiterium. Obecność wszystkich konieczna! 

5. Bardzo dziękujemy naszym parafianom i wszystkim uczęszczającym do naszego kościoła za 

złożone ofiary: w niedzielę, 12 maja – na inwestycje parafialne – 2 430,00 PLN oraz w ubiegłą 
niedzielę – na Arcybiskupie Seminarium Duchowne – 1 178,00 PLN. 

6. W liturgii Kościoła w najbliższy poniedziałek przypada wspomnienie św. Karola Lwangi i 

Towarzyszy; w środę – św. Bonifacego, patrona Niemiec; w sobotę – św. Jadwigi Królowej;  

w przyszłą niedzielę – uroczystość Zesłania Ducha Świętego ( zakończenie okresu 

wielkanocnego ). 

7. W przyszłą niedzielę o godz. 15:00 w Katedrze Poznańskiej – święcenia biskupie ks. 

Biskupa Nominata Szymona Stułkowskiego, którego Ojciec Święty Franciszek w dniu 24 
maja br. mianował biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. 

8. Składka podczas Mszy św. w przyszłą niedzielę – w drugą niedzielę miesiąca – będzie 

przeznaczona na potrzeby remontowe i inwestycyjne naszej parafii. 

9. W gablotach ogłoszeń znajdują się informacje o zapisach do Szkoły Katechistów i jej 

funkcjonowaniu w naszej archidiecezji. Zachęcamy do zapoznania się osoby dorosłe, które 

chciałyby czynnie włączyć się w duszpasterstwo parafialne. 

10. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego ( cena – 6 zł ). Polecamy komentarze 

biblijne do czytań mszalnych oraz ciekawe artykuły. 

Ogłoszenia duszpasterskie 


