
Ogłoszenia Parafialne  

 IV Niedziela Zwykła - 2 lutego 2020r. 

Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej 

 

1. W naszym regionie mamy ferie zimowe. W piątek zakończyliśmy Filipińskie Półkolonie 

Zimowe dla dzieci. Wszystkim zaangażowanym w to piękne dzieło bardzo dziękujemy!                

i polecamy opiece Matki Bożej i Św. Filipa Neri! 
 

2. Dziś - 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. święcimy gromnice.  

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

zapłać! 
 

3. Dziś po Mszy św. o godz. 10.15 spotkanie Żywego Różańca.  
 

4. W środę o godz. 18.30 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
 

5. W tym tygodniu jest: 

 I Czwartek miesiąca  

dzień modlitwy w intencji kapłanów i o powołania kapłańskie i zakonne 
 

 Msza św. o Chrystusie Najwyższym Kapłanie – godz. 18.30 

 Godzina Święta – po Mszy św. wieczornej do godz. 20.00  

                 – adoracja Najświętszego Sakramentu 

I Piątek miesiąca 

 Rano odwiedzimy chorych z Komunią św. 

 Spowiedź św. – od godz. 16.30, 

 Msza św. dla dzieci – godz. 17.00,  

 Spowiedź św. - od godz. 18.00, 

 Msza św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa - godz. 18.30. 
 

6. W piątek nasza Parafia ma wyznaczoną godzinę modlitwy RÓŻAŃCOWEJ w KATEDRZE 

od godz. 12.00 do 13.00. Zapraszamy! 
 

7. Przyszła niedziela - to druga miesiąca - będziemy modlić się w intencji dobrodziejów                   

i ofiarodawców naszej Parafii i Kongregacji. Trwają prace przy witrażu "DUCHA 

ŚWIĘTEGO". Bóg zapłać! za ofiary składane na to DZIEŁO. 
 

8. Również serdeczne Bóg zapłać! za – Daninę Diecezjalną. 
 

9. Na stoliku pod chórem można nabyć prasę katolicką. 
 

10. Siostry Służebniczki z Żabikowa zapraszają na katechezę 3 lutego o godz. 20.00                   

- o pogłębieniu więzi z Matką Bożą. Szczegóły na plakacie i na ulotkach. 
 

11. Pomoc dla Patryka Radwańskiego - 9-cio miesięcznego chłopczyka chorego na rdzeniowy 

zanik mięśni. Patryk jest podopiecznym fundacji Siepomaga, za pośrednictwem której 

zbierane są pieniądze na leczenie. U nas zbiórka będzie przed kościołem w przyszłą 

niedzielę 9.02.2020 po Mszach św. o godz. 10.15 i 11.30. 

 

 



www.filipini.poznan.pl 


