
Ogłoszenia Parafialne 
IX Niedziela Zwykła 

3 czerwca 2018r. 
 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim 

zaangażowanym podczas procesji 

eucharystycznej w Boże Ciało. 

  

Dziękujemy Parafianom za  wykonanie  

i ustawienie czterech ołtarzy, za dekoracje kwiatowe, asyście 

procesyjnej, orkiestrze, dziewczętom sypiącym kwiatki, chłopcom 

dzwoniącym na dzwoneczkach, służbie liturgicznej oraz Tym, którzy 

przynoszą płatki kwiatów do św. Filipa na procesje. Dziękujemy 

Parafianom za przyozdobienie swoich domów flagami i symbolami 

eucharystycznymi.               Bóg zapłać! 

 

Wszystkich zapraszamy w czwartek na zakończenie Oktawy 

Bożego Ciała – na Mszę św. o godz. 18.30. Szczególnie będziemy 

modlić się w intencji parafian zaangażowanych w przygotowanie 

Ołtarzy i asystę procesyjną. Po procesji będzie spotkanie 

(poczęstunek) w oratorium.  
 

    Zapraszamy do udziału we Mszach św. i procesjach  

w oktawie Bożego Ciała. Dziś procesja z nabożeństwem 

czerwcowym po Mszy św. o godz. 10.15, a w poniedziałek, wtorek, 

środę i czwartek po Mszy św. wieczornej. O godz. 18.00 

odmawiamy różaniec, a we wtorek koronkę do Bożego 

Miłosierdzia. 
 

1. Żywy Różaniec zapraszamy dziś na Mszę św. o godz. 10.15, 

procesję i spotkanie.  
 

2. Dziś przed kościołem zbiórka ofiar na Świątynię Opatrzności 

Bożej. Bóg zapłać! 
 

3. W środę o godz. 18.00 - modlitwa różańcowa i Nowenna do 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 



4. W Piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. W tym dniu szczególnie modlimy się o świętość 

kapłanów. Nabożeństwo czerwcowe odprawimy po Mszy św. 

wieczornej. Uroczysta procesja Miasta Poznania wyruszy  

z kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa  

o godz. 18.00 na plac Mickiewicza. Nie obowiązuje 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 
 

5. W sobotę mamy wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. 

Zapraszamy na Mszę św. o godz. 8.00. Nabożeństwo czerwcowe  

z modlitwą różańcową – o godz. 18.00. 

 

6. W przyszłą niedzielę - drugą miesiąca - będziemy modlić się  

w intencji dobrodziejów i ofiarodawców naszego kościoła  

i Kongregacji.  

 

7. W przyszłą niedzielę przed kościołem będzie kwesta na Wydział 

Teologiczny w Poznaniu, KUL i Szkoły Katolickie. 
 

8. Organizujemy dla dzieci filipińskie półkolonie od 20 - 24 

sierpnia br. Na stronie w Internecie i w zakrystii są już dostępne: 

karty zgłoszeniowe i plan półkolonii. 

 

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

Przewodnik Katolicki, Niedzielę, Gościa Niedzielnego oraz inne 

pisma katolickie 

 

Odszedł do wieczności: 
 
 

 śp. Zenon Lubarski, lat 90. 
Msza św. pogrzebowa będzie na Rynku Wildeckim we wtorek o godz. 10.00,  

a pogrzeb na Junikowie o godz. 11.50. 
 

Wieczny odpoczynek ... 
 

 

www.filipini.poznan.pl 


