Parafia pw. Świętego Józefa Rzemieślnika
w Swarzędzu
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ 27.05.2018
1. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w 4 dniowej
pielgrzymce do Sandomierza, Kazimierza Dolnego
i Częstochowy. Dziękuję za wspólnie przeżyty czas i za
wszelkie dobro.
2. Dzisiaj kolejny finał naszej akcji : "Złotówka na Józefa".
Monety układać będziemy po Mszy Świętej o g.11.30.
Osoby, które nie mogą uczestniczyć w tej akcji mogą na
pozostałych Mszach Świętych pozostawić złotówki
w koszyku przy wyjściu z kościoła. Zapraszam do wspólnej
zabawy i pomocy. Dla dzieci przewidziana jest jak zawsze
mała niespodzianka.
3. Dziękuję też za wszystkie ofiary składane nieustannie
na budowę naszego kościoła. Prowadzenie spraw
materialnych, opłacenie rachunków i innych kosztów
funkcjonowania Parafii, a także budowy naszego kościoła
możliwe jest tylko dzięki Waszej ofiarności Drodzy Parafianie.
To jest wyraz Waszej odpowiedzialności za Wspólnotę
św. Józefa Rzemieślnika, którą tworzymy. Dlatego jeszcze
raz bardzo Wam dziękuję za nieustanną troskę o wszystkie
sprawy naszej parafii i za hojność.
4. W poniedziałek o g.17.30 Msza Święta połączona
z Nabożeństwem Majowym, podczas której dziękować
będę Panu Bogu za 15 lat kapłaństwa. Na tej Mszy Świętej
obecni będą także kapłani, którzy razem ze mną 31.05.2003
przyjęli święcenia kapłańskie w Katedrze Poznańskiej.
Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy.
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5. W najbliższy wtorek o g.19.30 zapraszam na spotkanie
młodzież,
która
11
czerwca
przyjmie
sakrament
bierzmowania w naszej parafii. Następne próby:
5.06 wtorek o g.19.30, 7.06 czwartek o g. 19.30.
8.06
piątek
–
dzień
skupienia
dla
młodzieży.
O g. 18.00 Msza Święta i prowadzona Adoracja
Najświętszego Sakramentu. W sobotę 9.06 spowiedź dla
młodzieży.
Od
g.14.30
–
15.15
–
dziewczyny,
od g. 15.30 – 16.30 – chłopacy. W tym też dniu o g.18.00
Msza Święta dla młodzieży, rodziców i świadków.
Po Mszy Świętej próba generalna. W dniu bierzmowania
obecność w kościele o g.16.15. Obowiązuje strój galowy.
Rodziców młodzieży zapraszam na sprzątanie kościoła
i otoczenia w sobotę 9 czerwca o g.9.00 i w poniedziałek
11 czerwca o g. 8.45
6. Przed nami Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa, którą powszechnie nazywamy Bożym Ciałem.
Zapraszam serdecznie do pomocy przy rozkładaniu ołtarzy.
We
wtorek
o
g.18.45
–
przygotowanie
ołtarzy,
w środę o g.19.15 – rozwożenie i ustawianie ołtarzy.
Składanie ołtarzy w czwartek o g.14.00.
7. W najbliższą środę Msza Święta o g.18.00 połączona
z procesją Eucharystyczną.
8. W czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa. Tradycyjnie pragniemy uczcić Chrystusa
obecnego w Najświętszym Sakramencie we wspólnej
procesji z parafią Chrystusa Jedynego Zbawiciela.
W tym roku procesja wyruszy po Mszy Świętej o g.10.00
odprawionej w parafii Chrystusa Jedynego Zbawiciela.
W związku z tą uroczystością bardzo proszę o udekorowanie
domów, zwłaszcza na trasie procesji. W Boże Ciało Msze
Święte w naszym kościele o g. 8.00, na zakończenie procesji
ok. g.11.30 i 19.00.
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9. W trakcie oktawy Bożego Ciała procesje wokół kościoła,
tradycyjnie już od środy po wieczornej Mszy Świętej.
W niedziele procesja po Mszy Świętej o g.11.30.
W dniach oktawy nie będzie Mszy Świętych o g.8.00.
10. Zapraszam także dziewczynki, które chcą sypać kwiatki
podczas procesji Bożego Ciała i poprzez całą oktawę,
a także panów którzy tradycyjne co roku noszą baldachim
i panie niosące sztandary i feretrony.
11. Nabożeństwo Majowe dzisiaj o g.18.30. W poniedziałek
o g.7.30, we wtorek i środę o g.17.30, a w Boże Ciało po
Mszy Świętej na zakończenie procesji, czyli ok. g.12.30
12. W piątek przypada I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi
świętej w godzinach: 15.30 - 17.30.
13. W sobotę od g. 7.00 – 11.00 odwiedziny chorych.
Nowe osoby można zgłaszać w biurze parafialnym.
14. W tym tygodniu przypada także I sobota miesiąca.
Nabożeństwo związane z pierwszą sobotą miesiąca
o g.17.00. Koronka do Bożego Miłosierdzia o g.17.45.
15. W najbliższą sobotę zapraszam na sprzątanie kościoła
o g.8.00 mieszkańców z ul. Kaczorowskiego (także bloki)
i ul. Śniadeckich, a mieszkańcom z ul. Staszica bardzo
dziękuję za posprzątanie kościoła i otoczenia w ostatnią
sobotę. Dziękuję też za skoszenie trawy.
16. W sobotę o g.9.30 w kościele
lektorskiego dla ministrantów.

dalsza

część

kursu

17. W sobotę o g.17.15 katecheza dla rodziców i rodziców
chrzestnych w salce parafialnej.
18. W przyszłą niedzielę w całej Polsce przeżywać będziemy XI
Święto Dziękczynienia. W tym dniu zbiórka do puszek na
Świątynie Opatrzności Bożej w Warszawie.
19. Zdjęcia z I Komunii Świętej do odebrania w zakrystii.
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20. Jest już pięknie wydany 44 – stronnicowy kolorowy album
ukazujący przebieg prac związanych z pierwszym etapem
budowy naszego
kościoła. Osoby
zainteresowane
zapraszam do biura parafialnego.
21. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę
połączoną z wakacjami nad morze w dniach: 15.07.2018 21.07.2018. W programie między innymi: Jastrzębia Góra,
Hel, Gdańsk, Westerplatte, Gdynia Łeba i wiele innych
atrakcji. Więcej informacji i zapisy w biurze parafialnym.
22. Chłopców, którzy chcieliby dołączyć do grupy ministrantów
zapraszam wraz z rodzicami po Mszy Świętej do zakrystii.
Dziewczynki, które chciałyby śpiewać w zespole Sacrum
zapraszam w każdą niedzielę o g.11.00 na chór.
23. W każdą środę od g.8.45 do 11.45 w salce parafialnej odbywają
się zajęcia dla seniorów. Zapraszam serdecznie wszystkich,
którzy chcieliby mile i twórczo spędzić środowe przedpołudnie.

24. Biuro parafialne czynne codziennie po każdej Mszy Świętej,
w czwartek po Adoracji Najświętszego Sakramentu
o g.19.30.
25. Nabożeństwa
Czerwcowe
po
W niedzielę po Mszy Świętej o g.19.00.

Mszy

ks. Łukasz Lewandowski
proboszcz
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Świętej.
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ZAPRASZAM SERDECZNIE
NA SPRZĄTANIE NASZEGO KOŚCIOŁA
MIESZKAŃCÓW POSZCZEGÓLNYCH ULIC
W KAŻDĄ SOBOTĘ O G. 8.00
Os. Raczyńskiego

19.05.2018

ul. Staszica

26.05.2018

ul. Kaczorowskiego (także bloki) i ul. Śniadeckich

2.06.2018

Rodzice młodzieży, która przyjmie 11 czerwca sakrament bierzmowana

9.06.2018

ul. Pieprzyka i ul. Konarskiego, ul. Topolowa

16.06.2018

ul. Bema, ul. Tortunia, ul. Piaskowa

23.06.2018

ul. 3 Maja i ul. Szumana

30.06.2018

ul. Modrzejewskiej i ul. Sosnowa

7.07.2018

Pl. Zielony, ul. Żurawia, ul. Jaskółcza ul. Armii Poznań, ul. Pawia, ul. Słowicza

14.07.2018

ul. Przybylskiego, ul. Leśna

21.07.2018

Bardzo, bardzo dziękuję
za troskę o nasz kościół i za wszelkie dobro
ks. Łukasz Lewandowski
proboszcz
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