Ogłoszenia Parafialne
VII Niedziela Wielkanocna Wniebowstąpienie Pańskie
13 maja 2018r.

1. Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
2. Dziś, w drugą niedzielę miesiąca, modlimy się w intencji dobrodziejów
i ofiarodawców naszego kościoła i Kongregacji. W poniedziałek 7 maja
zakończyliśmy okres grzewczy w kościele, który trwał od 30.09.2017r. Na ogrzanie
kościoła, salek, oratorium zużyliśmy 13.636 m3 gazu. Składamy serdeczne Bóg
zapłać za dzisiejsze ofiary i za Wszelkie Dobro!
3. Nabożeństwa majowe odprawiamy w naszym kościele:
 w niedziele – o godz. 16.30
 w dni powszednie – o godz. 18.00
4. Nabożeństwo do Miłosierdzia odbędzie się we wtorek w łączności z nabożeństwem
majowym o godz. 18.00. Po Mszy św. wieczornej będzie spotkanie Bractwa
Miłosierdzia.
5. Parafialny Zespół Caritas zapraszamy na spotkanie we wtorek po Mszy św.
wieczornej. Będziemy przygotowywać plan FILIPIŃSKICH WAKACJI.
6. Również we wtorek o godz. 19.30 odbędzie się spotkanie wolontariuszy dotyczące
FILIPIŃSKICH PÓŁKOLONII.
7. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.30. Szczególnie
będziemy modlić się w intencji dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii
św.
8. Rozpoczynamy ostatni tydzień przygotowania do uroczystości I Komunii św.
 Dzieci przychodzą do kościoła na próby:
w poniedziałek o godz. 17.00 i w piątek o godz. 16.00
 Spowiedź św. dzieci będzie w sobotę o godz. 15.00
 Spowiedź św. rodziców i gości codziennie od godz. 18.00 do 18.30 i w sobotę po
Spowiedzi św. dzieci.
 W przyszłą niedzielę dzieci z rodzinami spotykają się przed kościołem o godz.
11.15. Uroczysta Msza św. rozpocznie się o godz. 11.30.

9. I-rocznica Komunii św. klas IV będzie w sobotę 26 maja br. (za dwa tygodnie!) na
Mszy św. o godz. 18.30. Dzieci z klas IV podejmujące funkcje w czasie Rocznicy
Komunii św. zapraszamy na próbę w sobotę o godz. 11.00.
10.W przyszłą niedzielę - uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
W poniedziałek – 21 maja br. - uroczystość NMP Matki Kościoła
u nas ODPUST PARAFIALNY.
Msze św. będą o godz. 8.00, 10.15 i 18.30.
Suma odpustowa z procesją - o godz. 10.15. Będzie jej przewodniczyć
ks. kanonik Mateusz Misiak – proboszcz parafii farnej w Poznaniu.
Przez cały dzień - adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
Na zakończenie adoracji o godz. 18.00 zostanie odprawione nabożeństwo majowe.
Mszą św. o godz. 18.30 zakończymy nasze uroczystości.
W uroczystościach wezmą udział zaproszeni księża.
Drogich Parafian i Gości zapraszamy do skorzystania z duchowych darów tego
święta. Prosimy Parafian do asysty procesyjnej, do sztandarów, baldachimu,
dziewczęta do sypania kwiatków oraz lektorów i ministrantów do asysty
liturgicznej.
11.Na stoliku pod chórem można nabyć prasę katolicką. Polecamy Przewodnik Katolicki,
Niedzielę, Gościa Niedzielnego oraz inne pisma katolickie.
12.Chętnych do asysty procesyjnej na Odpust Parafialny, Boże Ciało i Oktawę
zapraszamy do zakrystii.
Do wieczności odszedł:
 śp. Roman Kubiak, lat 72. Pogrzeb odbył się w piątek.
Wieczny odpoczynek ...
www.filipini.poznan.pl

