
 

     ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 

       09.06.2019 

 

1. W liturgii Kościoła przeżywamy dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha Świętegoa jednocześnie 

zakończenie okresu wielkanocnego. 

2. Dzisiaj 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. 

3. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiamy codziennie po 

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

4. Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej – w piątek po wieczornej Mszy św. i 

nabożeństwie. Zapraszamy członków oraz zainteresowanych formacją i działalnością tej grupy 

duszpasterskiej. 

5. W tym tygodniu w liturgii: w poniedziałek przypada święto Najświętszej Maryi Panny, Matki 

Kościoła; we wtorek – święto św. Barnaby Apostoła; w czwartek – święto Jezusa Chrystusa 

Najwyższego i Wiecznego Kapłana; w piątek – wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i 

męczennika z Dachau. 

6. W przyszłą niedzielę – w uroczystość Najświętszej Trójcy – po Mszy św. o godz. 12:30 wyruszy 

z naszego kościoła kolejny – Pokutny Marsz Różańcowy. Intencją marszu i wspólnej modlitwy 

jest przepraszanie Pana Boga i Maryi Królowej Polski za niewypełnienie do dziś Jasnogórskich 

Ślubów Narodu. 

7. Składka podczas Mszy św. dzisiaj – w drugą niedzielę miesiąca – będzie przeznaczona na 

potrzeby remontowe i inwestycyjne naszej parafii. Drogim Parafianom i wszystkim 

odwiedzającym nasze Sanktuarium Eucharystyczne serdecznie dziękujemy za złożone ofiary 

oraz wpłaty dokonywane na konto bankowe naszej parafii. 

8. Przed kościołem po liturgii – zbiórka do puszek na KUL, Wydział Teologiczny UAM – u  

i szkoły katolickie. 

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, ciekawe artykuły oraz wywiad z ks. Biskupem Szymonem 

Stułkowskim. 

Ogłoszenia duszpasterskie 


