
Ogłoszenia Parafialne 
V Niedziela Wielkanocna 

29 kwietnia 2018r. 
 

Dziś kończymy tydzień modlitwy                   

o powołania do Służby w Kościele. Jest                

z nami kleryk Filip Michalak - filipin. Głosi Słowo na 

Mszach św. i przed kościołem kwestuje na 

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu. 

Bóg zapłać za ofiary!  
 

1. Nabożeństwa majowe w tym tygodniu będziemy odprawiać: 

 we wtorek, środę, piątek i sobotę - o godz. 18.00 

 w czwartek i niedzielę - o godz. 16.30.  

ZAPRASZAMY!  
 

2. W środę o godz. 18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy. Zapraszamy! 

 

3. W I Czwartek miesiąca - 3 maja obchodzimy uroczystość NMP 

Królowej Polski.  

 Msze św. będą o godz. 7.00, 9.00, 10.15, 11.30 i 17.00.  

 Nabożeństwo majowe będzie o godz. 16.30.  
  

 Bardzo zachęcamy do modlitwy w intencjach naszej Ojczyzny 

oraz do wywieszenia flag biało-czerwonych lub biało-niebieskich już 

2 maja (jest to DZIEŃ FLAGI POLSKIEJ).  

 

4. W I piątek miesiąca:  

 Rano odwiedzimy chorych z Komunią św. 

 Spowiedź św. dzieci – od godz. 16.30 

 Msza św. dla dzieci – o godz. 17.00 

 Nabożeństwo majowe i do Najś. Serca Pana Jezusa - o godz. 18.00 

 Msza 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. 
 

 Informujemy, że Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański 

Stanisław Gądecki  udzielił dyspensy od obowiązku zachowania 

wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na piątek 4 maja 2018 

roku.  

 

5. W I Sobotę miesiąca: 

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

 Nabożeństwo majowe z modlitwą różańcową – godz. 18.00 

  

6. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.15 - spotkanie 

Żywego Różańca. 

 

7. Za tydzień w niedzielę o godz. 18.00 zapraszamy na ostatnie przed 

wakacjami Oratorium pt. "Błogosławieni radośni". Zachęcamy 

do spędzenia czasu z pięknymi melodiami, poezją, tańcem                        

i Pismem Św. w naszej sali Oratorium kardynała Newmana. 

Szczegóły na plakacie i naszej stronie w Internecie.  

 

8. Przygotowujemy się do rocznicy I Komunii św., która będzie               

w sobotę 26 maja br. podczas Mszy św. o godz. 18.30. 

Informujemy, że I Komunia św. w 2019r. w  naszej parafii będzie 

w III niedzielę maja tj. 19 maja 2019r. 

 

9. Biuro Parafialne będzie nieczynne we wtorek. 

 

10. Składamy serdeczne Bóg zapłać! za Daninę Diecezjalną. 

 

11. Na stoliku pod chórem można nabyć prasę katolicką. Polecamy 

Przewodnik Katolicki, Niedzielę i Gościa Niedzielnego. 

 

 
www.filipini.poznan.pl 


