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 VI Niedziela Zwykła 

11 lutego 2018 r. 
 

1. Dziś obchodzimy wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – Światowy 

Dzień Chorego. Pamiętamy w modlitwie o chorych i cierpiących. Nasz 

parafialny Dzień Chorych będzie w czasie wielkopostnych rekolekcji 

parafialnych. 

 

2. Dzisiejsza niedziela jest drugą miesiąca - modlimy się w intencji 

dobrodziejów i ofiarodawców naszej Parafii i Kongregacji.  

 

3. Rozpoczęliśmy w naszym regionie ferie zimowe. Od jutra mamy 

parafialne półkolonie dla dzieci. Dzieci, młodzież i dorosłych polecamy 

opiece Matki Bożej i Św. Filipa Neri. 

 

4. W Środę Popielcową rozpoczynamy Wielki Post. W tym dniu Msze św. 

zostaną odprawione o godz. 8.00, 10.15, 17.00 i 18.30. Podczas 

wszystkich Mszy św. będzie poświęcenie popiołu i posypanie nim głów. 

Przed kościołem odbędzie się kwesta do puszek na CARITAS 

Archidiecezji Poznańskiej. W Środę Popielcową obowiązuje 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły, od których nie 

ma dyspensy. Nowennę do Matki Bożej Nieustającej pomocy 

odprawimy jak zawsze o godz. 18.30. 

 

5. Kuria Metropolitalna informuje: w czwartek 15 lutego, o godz. 18.30 

wyruszy z Poznańskiej Fary - Droga Krzyżowa, która przejdzie ulicami 

miasta pod Poznańskie Krzyże na Plac Mickiewicza. Poprzedzi ją Msza 

św. o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym 

wielkopostnym nabożeństwie, przez które pragniemy oddać cześć 

cierpiącemu Zbawicielowi, przebłagać za grzechy własne, naszego miasta 

i Ojczyzny oraz uprosić potrzebne łaski dla wszystkich współczesnych 

chrześcijan. 

 

6. W piątek zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej:  

 z udziałem dorosłych po Mszy św. porannej 

 z udziałem dzieci - o godz. 17.00  

 z udziałem dorosłych - o godz. 18.00 

 z udziałem młodzieży – o godz. 19.30. 

 



7. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. i rodziców zapraszamy               

w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 15.00. 

 

8. Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym będziemy odprawiać 

w naszym kościele we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.00.  

 

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. Pod chórem można nabyć prasę katolicką - Przewodnik Katolicki, 

Niedzielę i Gościa Niedzielnego. 

 

 

Odeszli do wieczności: 
 

 śp. Jadwiga Rossa, lat 82. 
Msza św. pogrzebowa będzie we wtorek o godz. 10.00,  

a pogrzeb na Górczynie o godz. 11.30. 
 

 śp. Maciej Marciniak, lat 68. 
Msza św. pogrzebowa będzie w piątek o godz. 8.00,  

a pogrzeb na Miłostowie od Warszawskiej o godz. 10.00. 
 

Wieczny odpoczynek ... 
 

 
www.filipini.poznan.pl 
 


