9 czerwca 2019
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza uroczystość kończy okres Wielkanocy. Przypominamy jednocześnie, że
czas Komunii św. wielkanocnej tradycyjnie jest liczony od Środy Popielcowej do
uroczystości Trójcy Przenajświętszej, czyli do przyszłej niedzieli. Zachęcamy tych,
którzy z różnych powodów w tym czasie jeszcze nie wypełnili trzeciego przykazania
kościelnego, aby skorzystali z sakramentu pokuty i zjednoczyli się z Chrystusem
w Eucharystii.
2. Dziś po każdej Mszy św. zbieramy ofiary na KUL i wydział teologiczny.
3. Dziś o godz. 15.00 w Katedrze Poznańskiej odbędą się świecenia biskupie ks. dr
Szymona Stułkowskiego, który zostanie biskupem pomocniczym naszej archidiecezji.
4. W poniedziałek obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła.
5. W poniedziałek po wieczornej Mszy św. będziemy się modlić o Boże bł. przez
wstawiennictwo św. Szarbela. W czasie nabożeństwa udzielimy namaszczenia
olejami św. Szarbela.
6. Serdecznie zapraszam do udziału w we Mszy św. odpustowej w środę 12 czerwca
o godz. 18.00. Mszy św. będzie przewodniczył ks. bp Grzegorz Balcerek. Będzie to
również 20. rocznica beatyfikacji naszych błogosławionych.
7. Na Mszy św. odpustowej będziemy gościć Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii
Poznańskiej “Poznańskie Słowiki”. Z tego powodu bardzo proszę osoby, które
chciałyby upiec jakieś ciasto dla przybyłych chórzystów o kontakt po Mszy św.
8. Bardzo proszę o pomoc w przygotowaniu kościoła do naszej uroczystości w środę od
godz. 10.00.
9. Zapraszamy rodziców i opiekunów z dziećmi w środę do naszego „klubiku”. W tym
tygodniu odbędą się warsztaty wspierające rozwój zmysłów dziecka.
10. Wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa zapraszamy do modlitwy
podczas nabożeństw czerwcowych, które odprawiamy każdego dnia po wieczornej
Mszy św.
11. Zapraszam na spotkanie klubu „Dębiecka Piątka” w czwartek o godz. 10.00. Na
spotkaniu będziemy gościć panie z Centrum Inicjatyw Senioralnych, które
zaprezentują ofertę miasta dla seniorów.
12. W tym tygodniu przypada 13. dzień miesiąca. Nabożeństwo ku czci Matki Bożej
Fatimskiej odprawiamy w czwartek o godz. 19.00. Bardzo proszę by figurę Matki
Bożej nieśli przedstawiciele duszpasterstwa mężczyzn.
13. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Trójcy Świętej. Zachęcam także do
udziału we Mszy św. odpustowej u naszych sąsiadów w parafii Św. Trójcy w sobotę
15 czerwca o godz. 19.00.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 10 VI – Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła,
• 11 VI – św. Barnaba (I w.), uczeń Pana Jezusa, towarzysz wypraw misyjnych św. Pawła,
nazywany apostołem,

