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1. Dzisiaj gościmy księdza Władysława Chałupiaka z Jampola na Ukrainie. Podzieli się
przeżyciami i swoim doświadczeniem pracy w ukraińskiej parafii.
2. Dekretem ks. Arcybiskupa Metropolity Stanisława Gądeckiego nasz wikariusz, ks.
Mateusz Napierała został mianowany z dniem 1 września 2015 r. zastępcą dyrektora
Caritas Archidiecezji Poznańskiej i Caritas Poznańskiej.
Życzymy mu Bożego błogosławieństwa na nowe zadanie w Kościele naszej diecezji.
3. We wtorek po wieczornej Mszy św. wydawana będzie żywność podopiecznym Caritas.
4. W środę przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
5. W środę o godz. 19:30 w salce św. Jana Pawła II odbędzie się spotkanie dla rodziców, których
dzieci w sierpniu wyjeżdżają na wakacje do Zawoi. Obecność obowiązkowa.
6. Z okazji kończącego się roku szkolnego i katechetycznego zapraszamy dzieci na Mszę św. w
piątek na godzinę 17.00. Okazja do spowiedzi św. w piątek od godz.16.30
7. Za tydzień zbierane będą ofiary do puszek na Archidiecezjalny Fundusz Misyjny.
8. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, która rusza z
Poznania 6 lipca. Więcej informacji związanych ze szczegółami tej wędrówki można znaleźć na
stronie internetowej pielgrzymki bądź kontaktując się z ks. Krzysztofem.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Dziś nowy numer parafialnej gazety „Droga Miłości”.
WIADOMOŚCI DIECEZJALNE
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Patronów Bazyliki Archikatedralnej w Poznaniu celebrowana
będzie w dniach 28 i 29 czerwca br.
Zapraszamy na Wielbienie ze Świętymi Piotrem i Pawłem, które odbędzie się na placu przed Katedrą Poznańską
w niedzielę, 28 czerwca 2015 r. od godz.1500. Wydarzenie to wpisuje się w cykl przygotowań do 1050. rocznicy
Chrztu Polski. Wielbienie poprowadzi Poldek Twardowski z poznańskimi muzykami.
W wigilię uroczystości odpustowej, 28 czerwca o godz. 1700, zostaną odprawione Pierwsze Nieszpory pod
przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego; kazanie podczas modlitwy
wygłosi ks. bp Damian Bryl.
W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła w dniu 29 czerwca suma odpustowa będzie odprawiona o
godz. 1000. Przewodniczyć jej będzie ks. Kardynał Dominik Duka- Prymas Czech.
Zapraszamy serdecznie wszystkich na uroczystości do świątyni, która nazywana jest tradycyjnie „Matką Kościołów
diecezji”.

