
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

IX niedziela zwykła -  29 maja 2016 roku. 
 

1. Msze św. według ustalonego planu, podobnie czynne będzie biuro parafialne  

z wyjątkiem soboty.  
 

2. Dzisiaj w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek o godz. 18,30 Nieszpory z procesją 

wokół kościoła i Msza św. wotywna o Najśw. Sakramencie. W czwartek 

zakończenie oktawy Bożego Ciała. 

 

3. Dzisiaj po Mszy św. wieczornej adoracja dla młodzieży, prowadzona przez młodzież, 

zapraszamy wszystkich chętnych. 

 

4. We wtorek święto nawiedzenia NMP. 

 

5. W środę o g. 19,00 Msza św. w int. zespołu charytatywnego i wszystkich wspierających 

ubogich oraz tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Po Mszy świętej zebranie 

dla członków tego zespołu, którzy w przyszłą niedzielę zbierać będą ofiary na dar serca 

dla ubogich naszych Parafian.  
 
 

6.  W środę o godz. 18,00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

a  

o g. 19,00 Msza św. w intencji próśb i podziękowań. 

 

7. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca czerwca: 

 

a/ w czwartek o g. 18,30 Nieszpory z procesją i zakończenie Oktawy Bożego Ciała   
 

8. W piątek 3 czerwca – Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa. 
 

a/ o godz.8,00 Msza św. w intencji rodzin poświęconych Bożemu Sercu i specjalne 

nabożeństwo przebłagalno – wynagradzające, o g. 17,00 Msza św. dla dzieci  

a o g. 19,00 Msza św. dla młodzieży  
 

b/ w nawiązaniu do komunikatu z ubiegłej niedzieli zachęcamy wszystkich do udziału  

w centralnej procesji miasta Poznania ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w dniu  

3 czerwca, która wyruszy z Kościoła przy ul. Kościelnej po Mszy św. odprawionej  

o g. 18,00 i przejdzie na plac A. Mickiewicza, gdzie zostanie odprawione nabożeństwo 

wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 
  

c/ w piątek ze względu na uroczystość Najśw. Serca P.J. nie ma postu 
 

d/ w piątek za publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia: „O Jezu najsłodszy...”można 

dostąpić odpustu zupełnego. 

 

e/ okazja do Spowiedzi św. dla dzieci i młodzieży w piątek od g. 15,30 

 

f/ przy tej okazji informujemy, że w każdy piątek o g. 15,00 odmawiana jest  

w naszym kościele Koronka do Miłosierdzia Bożego. W roku Miłosierdzia gorąco 

zachęcamy do jej odmawiania w kościele o tej właśnie godzinie.  

 

9. W sobotę przypada wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. Po Mszy św. o g. 8,00 

nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i Różaniec 

 

10.  W piątek, sobotę i w przyszłą niedzielę nabożeństwa czerwcowe ku czci  Serca 

Pana Jezusa o g. 18,30.  

 

11.  W dalszym ciągu przyjmujemy w zakrystii zapisy wszystkich chętnych do wyjazdu na 

Lednicę w dniu 4 czerwca. Koszt 30 zł. od osoby. 

 

12.  Z okazji Roku Miłosierdzia trwa nowy cykl Verba Sacra, poświęcony Apostołom 

Miłosierdzia Bożego. W przyszłą niedzielę 5 czerwca o g. 17,00 w Katedrze będą 

prezentowane teksty św. Brata Alberta Chmielewskiego w wykonaniu aktora Teatru 

Narodowego w Warszawie Arkadiusza Janiczka. Oprawę muzyczną przygotował  duet 

Dorota Samsel /saksofon sopranowy/ i Jakub Jankowiak /organy/. Wstęp wolny.  

 

13.  Zachęcamy do nabywania kolejnego numeru Przewodnika Katolickiego z bardzo 

ciekawymi artykułami m.in. Wywiad z Papieżem Franciszkiem dla francuskiego 

dziennika La Croix o Kościele w Europie, o obawach przed islamem; Narodowy 

Program Prokreacji – czy będzie skutecznym sposobem leczenia niepłodności? 

 

 

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu: 

 

+ Bronisława Hertmanowska  -  ul. Bukowska  l. 85 
 


