
 

 XII NIEDZIELA ZWYKŁA 

       23.06.2019 

 

1. W naszej wspólnocie w przeżywamy rekolekcje parafialne, które prowadzi O. Maciej 

Olszewski, franciszkanin, gwardian – przełożony klasztoru przy Placu Bernardyńskim  

w Poznaniu. Nauki rekolekcyjne dzisiaj na każdej Mszy św.; od poniedziałku do czwartku 
podczas Mszy św. o godz. 8:00 i 18:00. 

2. We wtorek na Mszę św. o godz. 8:00 zapraszamy ludzi chorych, starszych i samotnych. Dla 
ludzi chorych i w podeszłym wieku będzie możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia 

chorych. Po Mszy św. zapraszamy uczestników liturgii do sali karmelitańskiej na wspólne 
śniadanie, przygotowane przez panie z parafialnej Caritas. 

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

wieczornej Mszy św. i procesji eucharystycznej. 
4. W oktawie Bożego Ciała, w dni powszednie, zapraszamy o godz. 18:00 na wieczorną Mszę św. 

z nieszporami o Najświętszym Sakramencie i procesją. Dzisiaj – procesja po Mszy św. o godz. 

11:00. Bardzo dziękujemy drogim parafianom za udekorowanie domów i okien flagami, 

emblematami eucharystycznymi, obrazami i kwiatami. 

5. W czwartek – zakończenie oktawy Bożego Ciała. Mszę św. o godz. 18:00 odprawi J. E. ks. 

Biskup Szymon Stułkowski, następnie poprowadzi procesję eucharystyczną do czterech 

ołtarzy. Prosimy o przygotowanie ołtarzy: I – Siostry Elżbietanki, II – Caritas Parafialną, 
III – Wspólnotę Żywego Różańca, IV – Służbę Liturgiczną oraz Wspólnotę Rodzin.  

Do udziału we wspólnej modlitwie zapraszamy wszystkich parafian, poczty sztandarowe, 
feretrony, dzieci pierwszokomunijne, dziewczynki sypiące kwiatki oraz kandydatów  

do sakramentu bierzmowania z rodzinami. 
6. W piątek – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mszę św. z kazaniem o godz. 

19:00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana na Jeżycach odprawi ks. 

Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, po czym nastąpi procesja na Plac 
Mickiewicza i nabożeństwo wynagradzające. W tym dniu szczególnie modlimy się  
o uświęcenie kapłanów. W piątek – z racji uroczystości – nie obowiązuje wstrzemięźliwość 
o pokarmów mięsnych. 

7. W najbliższą sobotę przypada uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, patronów 
Katedry Poznańskiej i naszego miasta. Taca jest przeznaczona na potrzeby Stolicy 

Apostolskiej. W sobotę o godz. 10:00 – Msza święta odpustowa pod przewodnictwem ks. 

Arcybiskupa Zbigniewa Stankiewicza, Metropolity Rygii na Łotwie. Zachęcamy  
do udziału w uroczystościach. 

Ogłoszenia duszpasterskie 



8. 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. 

9. W liturgii Kościoła: w poniedziałek – uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela we wtorek –

– wspomnienie N. M. P. Świętogórskiej z Gostynia, w czwartek – Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy. 

10. W sobotę imieniny obchodzi Ks. Prałat Dr Paweł Czyż, mieszkający w naszej parafii.  
Do serdecznych życzeń dołączamy naszą modlitwę w intencji Czcigodnego Solenizanta. 

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

komentarze biblijne do czytań mszalnych oraz ciekawe artykuły. 


