
Ogłoszenia Parafialne 
Niedziela Zesłania Ducha Świętego 

20 maja 2018r. 
 

 Wigilia Zesłania Ducha Świętego jest szczególnym 

czasem świętowania i składania Panu Bogu 

dziękczynienia za 1050 lat istnienia pierwszego na 

ziemiach polskich biskupstwa w parafiach Archidiecezji 

Poznańskiej. Zewnętrznym wyrazem parafialnego 

świętowania uroczysta liturgia Mszy Świętej z Wigilii 

Zesłania Ducha Świętego oraz bicie dzwonów kościelnych o godzinie 20.00             

we wszystkich kościołach parafialnych Archidiecezji Poznańskiej 
 

 Dziś w naszej parafii - uroczystość I-Komunii św. Po raz pierwszy 

przyjmie Jezusa w Komunii św. 61 dzieci (33 - dziewczęta                           

i 28 - chłopców). 
 Msza św. I-komunijna rozpocznie się o godz. 11.30 

 w Białym Tygodniu - dzieci przychodzą na Msze św. o godz. 18.30 

 pielgrzymka dzieci I-komunijnych na Świętą Górę odbędzie się w piątek. Wyjazd 

sprzed kościoła o godz. 8.00. Msza św. przed cudownym obrazem Matki Bożej 

Świętogórskiej Róży Duchownej o godz. 10.00. 

 

1. Jutro uroczystość NMP Matki Kościoła – nasz 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.  
 

 Parafian i Gości zapraszamy do skorzystania z duchowych darów tego święta. 
 

 Prosimy Chętnych do asysty procesyjnej, do sztandarów, baldachimu, dziewczęta do 

sypania kwiatków oraz lektorów i ministrantów do asysty liturgicznej.  

 

2. Nabożeństwa majowe odprawiamy w naszym kościele: 

 w niedziele – o godz. 16.30 

 w dni powszednie – o godz. 18.00 



3. Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawiamy w środę o godz. 

18.30. Prośby i podziękowania nowennowe składamy przy obrazie Matki Bożej.  

 

4. Dzieci z klas IV przygotowują się do I rocznicy Komunii św. Spotkanie i próba 

liturgii w czwartek o godz. 17.00. Następnie będzie spowiedź św. dzieci. 

 

5. W sobotę, 26 maja - uroczystość Św. Filipa Neri i Dzień Matki, a także I-rocznica 

Komunii św. klas IV. Uroczysta Msza św. odpustowa ku czci św. Filipa zostanie 

odprawiona o godz. 18.30. Naszej uroczystości będzie przewodniczył ks. Piotr Kuś - 

dyrektor Katolickiej Szkoły im. Św. Stanisława Kostki w Poznaniu. Bardzo 

serdecznie zapraszamy do udziału w tej uroczystości! 

 

6. Przyszła niedziela to uroczystość Najświętszej Trójcy. W parafii na Dębcu - 

odpust parafialny. 

 

7. Już dziś informujemy, że w uroczystość Bożego Ciała, 31 maja br., procesja 

eucharystyczna przejdzie następującymi ulicami naszego osiedla: ul. Kołłątaja, 

Buczka, Krasickiego, Lelewela i Vetulaniego. Ołtarze będą ustawione:  

 I – przy ul. Kołłątaja/Vetulaniego,  

 II – przy ul. Kołłątaja/Buczka,  

 III – przy ul. Buczka/Krasickiego,  

 IV – przy   ul. Lelewela/Vetulaniego. 

  

      Parafian prosimy o pomoc w przygotowaniu ołtarzy. Wszystkich, w miarę możliwości, 

prosimy o włączenie się w przygotowanie ołtarzy i przyozdobienie swoich domów. 

 

8. Chętnych do asysty procesyjnej na Boże Ciało i Oktawę zapraszamy do zakrystii. 

 

Odeszła do wieczności: 
 

 śp. Halina Bigaj, lat 85.  

Msza św. pogrzebowa będzie we wtorek o godz. 10.15,  

a pogrzeb na Junikowie o godz. 11.50.  

 

Wieczny odpoczynek ... 
 

 
www.filipini.poznan.pl 


