Parafia p.w. Świętej Trójcy
ul. Kościelna 3
62-060 Stęszew
tel./fax (061) 813 40 82
www.parafiasteszew.pl
Dom Sióstr Elżbietanek
ul. Kościańska 39
62-060 Stęszew
tel. (061) 813 41 81
http://www.elzbietankipoznan.pl
Msze św. w niedziele i święta


w kościele parafialnym:
godz.: 7:30, 10,00, 11:15, 15:00, 18:00
w okresie VII - VIII - godz.: 7:30, 9:00, 10:00, 11:15, 19:00



w Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia NMP
godz.: 9:00 (nie ma Mszy św. w wakacje)
Msze św. w dni powszednie



w kościele parafialnym:
godz.: 7:30, 18:00



w Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia NMP
godz.: 7:30 (w soboty)
Msze św. w święta przypadające w dni pracy



w kościele parafialnym:
godz.: 7:30, 10:00, 16:30, 18:00
Biuro Parafialne:
poniedziałek i czwartek - godz.: 9:00 - 10:00
środa i piątek - po wieczornej Mszy św. pół godziny

Spowiedź św.:
zawsze pół godziny przed Mszą św.
Odwiedziny chorych:
- pierwsza sobota miesiąca od godz.: 8:00
- na każde wezwanie
Nabożeństwa:





Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w środy przed Mszą św.
majowe, październikowe:
- w kościele parafialnym pół godziny przed wieczorną Mszą św.
- poniedziałek, środa, piątek - we Farze dla dzieci o godz.: 16:30
Różaniec przed każdą Mszą św.
Wielki Post:





Droga krzyżowa w piątek:
- dla dzieci godz.16:30 - w Farze
- w kościele parafialnym po wieczornej Mszy świętej
- w Niedzielę Palmową ulicami miasta godz.16.30
Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 15:45
Adwent:



Roraty:
- godz.: 7:30 - codziennie w kościele parafialnym
- dla dzieci we Farze: poniedziałek, środa i piątek o 16:30
Odpusty:




Kościół Parafialny: Świętej Trójcy
Sanktuarium: 8 września - Narodzenia N.M.P.(rocznica ogłoszenia
Najświętszej Maryi Panny Patronką Stęszewa)
Przynależność do Parafii

W związku z częstymi pytaniami kierowanymi do Kurii Metropolitalnej w
sprawie kompetencji proboszcza względem osób przebywających na terenie
jego parafii, przypominam następujące zasady:
Każda osoba uzyskuje własnego proboszcza zarówno przez zamieszkanie stałe
jak i tymczasowe (kan. 107 § l KPK).
Chodzi tutaj o faktyczne zamieszkanie w danym miejscu a nie o zapis
meldunkowy. Zameldowanie się bowiem w danej miejscowości, nie
przesądza jeszcze o faktycznym zamieszkaniu stałym lub tymczasowym tej
osoby. Stałe lub tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii nazywa się
parafialnym. Zamieszkanie stałe (domicilium) w parafii nabywa się takim

przebywaniem na terytorium jakiejś parafii, które albo jest połączone
z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało
przez pełnych pięć lat (por. kan. 102 § l). Zamieszkanie stałe nie musi opierać
się na nieprzerwanym przebywaniu w danym miejscu. Stąd zamieszkania
stałego nie traci się przez czasowe opuszczenie miejsca, jeśli opuszczeniu
towarzyszy zamiar powrotu. W razie wątpliwości zamiar pozostania na stałe
można wywnioskować z okoliczności zamieszkania.
Zamieszkanie tymczasowe (quasi-domicilium) w parafii nabywa się przez
takie przebywanie na terenie jakieś parafii, które albo jest połączone
z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeśli nic
stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy
(kan. 102 § 2). Zamiar zamieszkiwania przez trzy miesiące można udowodnić
na podstawie okoliczności. Może on wynikać np. z faktu podjęcia dłuższej pracy
lub studiów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoba fizyczna miała kilka
tymczasowych miejsc zamieszkania.
Jeśli osoba nigdzie nie ma ani stałego, ani tymczasowego zamieszkania,
nazywamy ją tułaczem (vagus) (kan. 100). Własnym proboszczem tułacza jest
proboszcz miejsca, w którym tułacz aktualnie przebywa (kan. 107 § 2).
Wiernych należy pouczać o ich przynależności parafialnej
i związanych z tym faktem konsekwencjach, a także o tym, że winni oni być
znani swemu proboszczowi przez uczęszczanie na nabożeństwa w parafii
zamieszkania, przyjęcie odwiedzin duszpasterskich, dokonanie wpisu do
kartoteki parafialnej ..., albowiem tylko własny proboszcz, jako pasterz
powierzonego mu ludu, jest kompetentny do wystawiania wiarygodnej
opinii o ich życiu religijnym, np. zaświadczenia stwierdzającego, że dana
osoba może być matką lub ojcem chrzestnym, pozwolenia na katolicki
pogrzeb, opinii wiarygodności o składających zeznania itp.
Opracował: ks. dr Jan Glapiak
Zatem! Każdy kto zamieszkuje na terenie Parafii winien zgłosić ten fakt w
biurze parafialnym, aby nabyć prawo przynależności parafialnej, bowiem
fakt zameldowania nie jest potwierdzeniem zamieszkania.

