O G Ł O S Z E N I A P A R A F I A L NE
Niedziela Najświętszej Trójcy 31 V 2015 r.

1.
Dzisiaj o godzinie 15.30 Mszę św. sekundycyjną z błogosławieństwem prymicyjnym odprawi
nowo wyświęcony ks. Bartłomiej Dolata.
2. Nabożeństwa czerwcowe każdego dnia po wieczornej Mszy św.
3. W czwartek przypada Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. o godz. 7.30, 8.30, 10.00 , 11.15,
15.30 i 20.00 . Tradycyjna procesja Eucharystyczna wyruszy po Mszy św. odprawionej o
godz. 15.30.
Trasa procesji:
Z kościoła drogą w stronę bloków nr 44, 42; następnie za ogrodzeniem przedszkola,
wzdłuż boiska do alejki prowadzącej do świątyni. Bardzo prosimy o udekorowanie okien
naszych mieszkań. Będzie to wyrazem wiary i czci dla Jezusa ukrytego w Najświętszym
Sakramencie.
4.Od piątku przez cały tydzień, z wyjątkiem niedzieli, Msze św. wieczorne połączone będą z procesją
Eucharystyczną.
Dziewczynki prosimy o sypanie kwiatów. Próba sypania w środę o godz. 17.00. Prosimy
by dziewczynki na próbę przyszły bez koszyczków. Jeśli ktoś posiada płatki kwiatów, tak
zawsze potrzebne do procesji, będziemy bardzo wdzięczni za ich dostarczenie do zakrystii
lub na probostwo.
5. Prosimy o przygotowanie ołtarzy:
I – Wspólnota Żywego Różańca
II – Caritas
III – Chór ”Maria Victoria”
IV – Młodzież
6.W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Chorych odwiedzimy w piątek i sobotę. Okazja
do spowiedzi św. w piątek od godz. 16.00 oraz każdego dnia przed poranną i wieczorną Mszą św.
7. Do wieczności odszedł śp. Marian Zawada z bloku nr 27 (85 lat). Msza św. i pogrzeb we
wtorek 2.06.br. na cmentarzu przy ul. Bluszczowej o godz. 12.00
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…
WIADOMOŚCI DIECEZJALNE
Centralna procesja eucharystyczna miasta Poznania wyruszy z kościoła Bożego Ciała w czwartek 4 czerwca br.
po Mszy św. o godz. 1000 odprawionej przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Stanisława Gądeckiego i
Biskupów Pomocniczych wraz
z Księżmi Neoprezbiterami i przejdzie ulicami: Krakowską, Garbarami, Wielką, Chwaliszewem na Ostrów
Tumski. Przy ostatnim ołtarzu na Ostrowie Tumskim Ksiądz Arcybiskup Metropolita wygłosi Słowo Boże i
udzieli uroczystego błogosławieństwa oraz przedstawi nowo wyświęconych Księży. Na zakończenie
uroczystości w Katedrze Poznańskiej zostanie odprawiona Msza św.
Równocześnie, w nawiązaniu do wielkiej tradycji naszego miasta zapraszamy do udziału w uroczystej procesji
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Program piątkowej uroczystości w dniu 12 czerwca br. jest następujący:
Mszę św. o godz. 1800 z kazaniem w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana na Jeżycach
odprawi Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, po czym nastąpi procesja Eucharystyczna, która przejdzie ulicą
Dąbrowskiego, Mostem Teatralnym i aleją Niepodległości na plac Mickiewicza. Na zakończenie procesji
odbędzie się nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Zewnętrznym świadectwem naszej wiary i świętowania niech stanie się udekorowanie domów i mieszkań w
całym mieście.

