
Ogłoszenia Parafialne  

 III Niedziela Zwykła 26 stycznia 2020r. 

 

 

1. W piątek zakończyliśmy odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii.  

 

 Wszystkim bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę i spotkania kolędowe. 

 

 Bóg zapłać! za ofiary kolędowe. Przeznaczymy je na witraż "DUCHA 

ŚWIĘTEGO". 

 

 W imieniu ministrantów dziękujemy za ofiary, które zostaną wykorzystane na 

wakacyjny wyjazd służby liturgicznej.  

 

 Z okazji zakończenia kolędy zapraszamy na Nowennę, po feriach zimowych, w 

środę  12 lutego o godz. 18.30. Będziemy dziękować Panu Bogu przez 

wstawiennictwo Matki Bożej za wszelkie DOBRO spotkań kolędowych. 

 

2. Składamy serdeczne Bóg zapłać! Tym, którzy w kopertach pozostawionych na 

kolędzie, składają ofiary na rzecz naszej Archidiecezji – Daninę Diecezjalną oraz na 

potrzeby naszej PARAFII. 

 

3. Dziś przed kościołem - kwesta na katolickie RADIO EMAUS. Bóg zapłać za ofiary! 

 

4. Dzisiaj o godz. 18.00 spotkanie dla wolontariuszy i osób zaangażowanych  w 

Filipińskie Półkolonie Zimowe dla dzieci, które jutro rozpoczniemy w naszej 

Parafii. Prosimy o wparcie duchowe tego dzieła.  
 

5. W I Sobota miesiąca zapraszamy chętnych mężczyzn do uczestnictwa w spotkaniu 

Wojowników Maryi. W planie: różaniec wynagradzający o godz. 7.30, Msza Św. ku 

czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 8.00, medytacja i spotkanie w oratorium.  

 

 Nabożeństwo Różańcowe – godz. 18.00 

 

6. W przyszłą niedzielę mamy Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej 

Gromnicznej -  Dzień Życia Konsekrowanego. 

 Z tej okazji w Katedrze - Msza św. o godz. 10.00.  

 U nas na każdej Mszy św. poświęcimy gromnice.  

 Przed kościołem - zbiórka do puszek na pomoc dla klasztorów klauzurowych.  
 

7. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.15 - spotkanie Żywego Różańca. 

Zapraszamy! 

 

8. Na stoliku pod chórem można nabyć prasę katolicką - Przewodnik Katolicki, 

Niedzielę i Gościa Niedzielnego. 

 

 



9. Osoby , które chcą pogłębić swoja więź z Matką Bożą, a także przeżyć 33-dniowe 

rekolekcje przygotowujące  do Oddania Matce Bożej według  św. Ludwika Marii 

Grignion de Montfort zapraszamy na pierwszą katechezę, 3 lutego na g.20:00 do sali w 

Centrum Duchowości  bł. Edmunda Bojanowskiego. Katechezy mają charakter otwarty 

i będą głoszone przez o. Waldemara Meykę OMI. Zapraszają Siostry Służebniczki 

Maryi. Szczegóły na plakacie i na ulotkach 

 

Odeszli do wieczności: 

 

 śp. Kazimiera Graf, lat 76.  

Msza św. pogrzebowa będzie w poniedziałek o godz. 13.00,  

a pogrzeb w Żabikowie o godz. 14.00. 

 

 śp. Anna Żabińska, lat 94.  

Msza św. pogrzebowa będzie we wtorek o godz. 13.00 (modlitwa różańcowa o godz. 

12.30), 

a pogrzeb w Żabikowie o godz. 14.00. 

 śp. Maria Janosik, lat 47.  

Msza św. pogrzebowa będzie we wtorek o godz. 11.00 (modlitwa różańcowa o godz. 

10.30),  

a pogrzeb będzie na Górczynie o godz. 12.30.  

 

Wieczny odpoczynek ... 

 
 

www.filipini.poznan.pl 


