
Ogłoszenia Parafialne  
II Niedziela Zwykła - 14 stycznia 2018r. 

 

1. Dziś, w drugą niedzielę miesiąca - modlimy się w intencji dobrodziejów i ofiarodawców 

naszej Parafii i Kongregacji.  
 

2. Trwają w naszej parafii odwiedziny duszpasterskie. Dziękujemy za życzliwe 

przyjmowanie kolędników. Rodziny, których nie było, a chciałyby przyjąć kolędę prosimy 

o zgłoszenia do proboszcza. 
 

3. W dniach kolędy - Biuro Parafialne jest czynne: we wtorek i sobotę od godz. 9.00 do 

10.00. 
 

4. W środę o godz. 18.30 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Prośby                      

i podziękowania nowennowe składamy przy obrazie Matki Bożej.  
 

5. Nasza PARAFIA (szczególnie Żywy Różaniec) ma wyznaczoną ADORACJĘ 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w  KATEDRZE w piątek od godz. 12.00 do 

13.00. Zapraszamy! 
 

6. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10.15 będzie z nami chór "BARD" z Lubonia.  
 

7. Dzieci z klas III razem z rodzinami zapraszamy w przyszłą niedzielę na Mszę św.                   

o godz. 15.00.  
 

8. W przyszłą niedzielę przed kościołem będzie kwesta do puszek na katolickie RADIO 

EMAUS.  
 

9. Składamy serdeczne Bóg zapłać! Tym, którzy w kopertach pozostawionych na kolędzie, 

składają ofiary na rzecz naszej Archidiecezji – Daninę Diecezjalną oraz na potrzeby 

naszej PARAFII. 
 

10. Na stoliku pod chórem można nabyć prasę katolicką. Polecamy Przewodnik Katolicki, 

Niedzielę, Gościa Niedzielnego oraz inne pisma katolickie. 
 

11. W zakrystii można nabyć płytę Katarzyny Zawada, która tydzień temu miała w naszym 

ORATORIUM koncert piosenek Anny German oraz jej nowe nagranie z kolędami.  
 

12. Szkoła Podstawowa Nr 79 serdecznie zaprasza na przygotowane przez dzieci 

pierwszokomunijne jasełka i wspólne kolędowanie we wtorek 16 stycznia o godz. 16.00. 
 

13. W pierwszym tygodniu ferii zimowych od 12 do 16 lutego br. zorganizowane będą 

półkolonie dla dzieci. Karty zgłoszeniowe można odebrać w zakrystii lub pobrać z naszej 

w stronie w Internecie. 

 

Do wieczności odszedł: 
 

 śp. Bolesław Ginalski, lat 90.  

Msza św. pogrzebowa będzie w środę o godz. 12.30, a pogrzeb w Żabikowie o godz. 14.00. 
 

Wieczny odpoczynek ... 



 
www.filipini.poznan.pl 


