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www.milosierdzie.poznan.pl
W przyszłą niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy w Kościele okres
wielkanocny .
2. Nabożeństwa majowe każdego dnia o godz. 18.00
3. W czwartek o godz. 16.00 w katedrze poznańskiej święcenia prezbiteratu.
W sobotę 23 maja br. w Krakowie w Bazylice Świętej Trójcy we wspólnocie oo. dominikanów brat
Tomasz Mikołajski OP(nasz parafianin) otrzyma święcenia kapłańskie z rąk biskupa Grzegorza Rysia.
Msza św. prymicyjna w naszym sanktuarium zostanie odprawiona 14 czerwca br. o godz. 12.30.
Prosimy o modlitwę w intencji mających przyjąć święcenia kapłańskie.
4. Dzisiaj zbierana składka przeznaczona jest na potrzeby Światowych Dni Młodzieży.
5.

We wtorek po wieczornej Mszy św. wydawana będzie żywność podopiecznym Caritas.

6.

Wspólnota Żywego Różańca organizuje wyjazd na spotkanie modlitewno – formacyjne do
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu – w sobotę 30 maja br. Wyjazd o godz.
8.00.
W programie spotkania przewidziane jest nabożeństwo różańcowe i Msza św. z kazaniem, której
przewodniczyć będzie ksiądz biskup. W ww. dniu pielgrzymi nawiedzą również Kościół Farny pw. św.
Katarzyny Aleksandryjskiej we Wronkach.
Zapisy w kruchcie kościoła po nabożeństwach majowych i wieczornych Mszach św.
Koszt 45,00 zł.

7.

W poniedziałek o godz. 19:00 spotkanie organizacyjne dla wyjeżdżających na pielgrzymkę szlakiem bł.
Piotra Jerzego Frassatiego. Są jeszcze wolne miejsca. Plan wyjazdu w gablocie.

8.

W gablocie znajduje się informacja o jubileuszach kapłańskich.

9. Do wieczności odeszli:
śp. Paweł Jaroni z bloku nr 19 ( 63 lata), pogrzeb na Junikowie w poniedziałek o godz. 14.30
śp. Tomasz Żurawski z bloku nr 26 ( 48 lat), Msza św. za zmarłego we wtorek o godz. 8.00, pogrzeb na
Miłostowie o godz. 12.00
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE
W niedzielę 24.maja o godz. 20:00 gościć będziemy Roberta Tekielę. Gość to dawniej osoba silnie
uzależniona (okultysta), dziś- osoba ze świata mediów, dawny redaktor czasopisma „Brulion”, katolik,
krajowy konsultant ds. egzorcyzmów, autor publikacji, m.in. "Zmanipuluję cię kochanie", "Egzorcyzmy i
opętania"...Mąż i ojciec sześciorga dzieci.
Podczas spotkania gość będzie poruszał m. in. temat zagrożeń duchowych występujących we współczesnej
kulturze, kontrowersyjnych praktyk duchowych i intelektualnych, uzależnień, zniewoleń.

