
Ogłoszenia Parafialne 
 IV Niedziela Zwykła 
28 stycznia 2018r. 

 

1. Wczoraj, w sobotę zakończyliśmy odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii.  
 

 Wszystkim bardzo dziękujemy za spotkania kolędowe, życzliwość i serdeczność. 
 

 Bóg zapłać! za ofiary kolędowe. Przeznaczymy je na witraże. 
 

 W imieniu ministrantów dziękujemy za ofiary, które zostaną wykorzystane na 

wakacyjne wyjazdy ministranckie i działalność sportową.  
 

 Z okazji zakończenia kolędy zapraszamy na Nowennę w środę 31 stycznia                  

o godz. 18.30. Będziemy dziękować Panu Bogu przez wstawiennictwo Matki 

Bożej za wszelkie DOBRO naszych spotkań. 
 

2. Dziś o godz. 18.00 ks. Grzegorz zaprasza ministrantów, lektorów, dzieci z Oratorium 

Małego Apostoła i młodzież z Oratorium Młodych oraz rodziców na spotkanie 

noworoczno-kolędowe do Oratorium. 
 

3. W tym tygodniu mamy: 

 I Czwartek miesiąca  
 

- modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne 

 Msza św. o Chrystusie Najwyższym Kapłanie – godz. 18.30 

 Godzina Święta – po Mszy św. wieczornej do godz. 20.00  

– adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi św. 
 

 

 I Piątek miesiąca 
 

Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej 

-  Dzień Życia Konsekrowanego - 
 

 Z tej okazji w Katedrze będzie Msza św. o godz. 10.00.  

 U nas Msze św. będą o godz. 8.00, 10.15, 17.00, 18.30. Na każdej Mszy św. 

poświęcimy gromnice. Przed kościołem - zbiórka do puszek na pomoc dla 

klasztorów klauzurowych.  
 

 

 Rano odwiedzimy chorych z Komunią św. 

 Spowiedź św. dzieci od godz. 16.30 

 Spowiedź św. młodzieży i dorosłych – od godz. 18.00 

 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa - w łączności ze Mszą św.                     

o godz. 18.30 



 Klasy VII i II gimnazjum (kandydaci do Sakramentu Bierzmowania) przychodzą na 

Mszę św. o godz. 18.30. Po Mszy św. jest katecheza. 
 

 I Sobota miesiąca 
 

 Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi – godz. 8.00 

 Nabożeństwo Różańcowe – godz. 18.00 
 

4. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.15 spotkanie Żywego Różańca. 

Zapraszamy! 
 

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

półkolonie dla dzieci. Karty zgłoszeniowe są w zakrystii lub na naszej w stronie                        

w Internecie.  

 W najbliższą środę po Mszy św. wieczornej będzie spotkanie wolontariuszy                

i wszystkich chętnych do pomocy w czasie półkolonii. 
 

6. Serdeczne Bóg zapłać! Tym, którzy w kopertach pozostawionych na kolędzie 

przekazują Daninę Diecezjalną. 
 

7. Na stoliku pod chórem można nabyć prasę katolicką - Przewodnik Katolicki, 

Niedzielę i Gościa Niedzielnego. 

 

Odszedł do wieczności: 
 

 śp. Aleksander Kogut, lat 71. 

Msza św. pogrzebowa będzie w środę o godz. 10.30,  

a pogrzeb na Junikowie o godz. 12.30. 

 

Wieczny odpoczynek ... 
 

 
 

www.filipini.poznan.pl 


