
 

NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

       16.06.2019 

 

1. W liturgii Kościoła przeżywamy dzisiaj uroczystość Najświętszej Trójcy. 

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

Różańcowy. Zachęcamy do wspólnej modlitwy w intencji Kościoła i naszej Ojczyzny. 

3. Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – codziennie po wieczornej Mszy św. 
4. Dziewczynki, które pragną sypać kwiatki w czasie procesji Bożego Ciała i w oktawie 

zapraszamy na próby: w poniedziałek i we wtorek – o godz. 17:00. Zbiórka przed kościołem  

od strony biura parafialnego. 

5. W czwartek przeżywamy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa  
( Boże Ciało ). W naszym kościele Msze św. o godz. 8:00, 10:00 i 18:00. Mszę św. o godz. 
10:00 razem z biskupami i neoprezbiterami odprawi ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, 
Metropolita Poznański. Bezpośrednio po liturgii, ok. godz. 10:40, wyruszy centralna 
procesja miasta Poznania. Trasa procesji: ul. Krakowska, Garbary, Chwaliszewo, Ostrów 
Tumski. Przy ostatnim ołtarzu na placu przed katedrą ks. Arcybiskup Metropolita wygłosi 
Słowo Boże i po błogosławieństwie przedstawi nowo wyświęconych kapłanów. W dniu 
Bożego Ciała w naszym kościele nie będzie Mszy św. o godz. 11:00 i 12:30. Nie będzie 
również wieczornej procesji. Bardzo prosimy drogich parafian o udekorowanie domów  
i okien flagami, emblematami eucharystycznymi, obrazami i kwiatami. Pomóżmy 
starszym, samotnym i chorym sąsiadom. W sposób szczególny prosimy o to mieszkańców 
ulicy Karmelickiej i Krakowskiej. Niech będzie to świadectwo naszej wiary w obecność 
Chrystusa Pana oraz czci wobec Najświętszego Sakramentu. 

6. W oktawie Bożego Ciała, w dni powszednie, zapraszamy o godz. 18:00 na wieczorną Mszę św. 

z nieszporami o Najświętszym Sakramencie i procesją. Pierwsza procesja – w najbliższą środę 

wieczorem. W niedzielę – procesja po Mszy św. o godz. 11:00. 

7. Drogim Parafianom i odwiedzającym nasze Sanktuarium Eucharystyczne dziękujemy za ofiary 

składane na inwestycje parafialne. Składka w ubiegłą niedzielę wyniosła 2 850,00 PLN. 

8. W naszej wspólnocie w oktawie Bożego Ciała będziemy przeżywali rekolekcje parafialne  

( rozpoczęcie – w sobotę, 22 czerwca, o godz. 18:00; zakończenie – w czwartek, 27 czerwca,  

o godz. 18:00 ). Rekolekcje poprowadzi O. Maciej Olszewski, franciszkanin. Program podamy 

w uroczystość Bożego Ciała. 

9. Caritas Parafialna dzisiaj po liturgii przed kościołem zbiera ofiary na dofinansowanie 

wakacyjnego wyjazdu dla dzieci naszej parafii. 

10. W ubiegły wtorek ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, z dniem 1 lipca br. 

mianował ks. Mirosława Musiała, wikariusza w naszej parafii, proboszczem Parafii pw. 

Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu w dekanacie Poznań – Jeżyce. Natomiast wikariuszem  

Ogłoszenia duszpasterskie 



w naszej parafii z dniem 24 sierpnia br. mianował ks. Szymona Bajona, dotychczas wikariusza 

w parafii pw. św. Marcina w Poznaniu. 

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

biblijne do czytań mszalnych oraz ciekawe artykuły. 


