
 

 XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

       30.06.2019 

 

1. Serdecznie dziękujemy Parafianom i odwiedzającym nasze Sanktuarium Eucharystyczne, którzy 

wzięli udział w rekolekcjach parafialnych i w uroczystym zakończeniu oktawy Bożego Ciała 

oraz Wszystkim, którzy w czynny sposób zaangażowali się do przygotowania i godnego 

przeżycia tego świętego czasu. 

2. 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. 

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

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

4. W najbliższą sobotę, 6 lipca, rozpoczyna się 85. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną 

Górę. Zachęcamy także do udziału w Duchowej Pielgrzymce w kościołach stacyjnych 
miasta Poznania – plan znajduje się w gablotach ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

Archidiecezji Poznańskiej. W naszym kościele parafialnym – stacja Duchowej Pielgrzymki 
– w sobotę, 13 lipca, o godz. 18:00. 

5. W liturgii Kościoła w środę przypada święto św. Tomasza Apostoła, w sobotę – wspomnienie 

bł. Marii Teresy Ledóchowskiej.  

6. W lipcu i w sierpniu – w niedzielę – w naszym kościele nie będzie  

Mszy świętej o godz. 12:30. 
7. Na początku czerwca br. 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  

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

w parafii pw. św. Marcina w Poznaniu.  

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

komentarze biblijne do czytań mszalnych oraz ciekawe artykuły. 

9. W ostatnich dniach z naszej wspólnoty odeszli do wieczności: śp. Włodzimierz Rembowski oraz 

śp. Irena Hamrol. Wieczny odpoczynek… 

Ogłoszenia duszpasterskie 


