
Ogłoszenia Parafialne  

 VII Niedziela Zwykła - 23 lutego 2020 r. 
 

1. Dziś rozpoczynamy Tydzień Modlitwy o Trzeźwość Narodu. 
 

2. Dzieci z klas III - przygotowujące się do I Komunii Św. zapraszamy na katechezę 

jutro, w poniedziałek o godz. 17.00.  

 

3. W Środę Popielcową rozpoczynamy Wielki Post. W tym dniu Msze św. zostaną 

odprawione o godz. 8.00, 10.15, 17.00 i 18.30. Podczas wszystkich Mszy św. będzie 

poświęcenie popiołu i posypanie głów. Przed kościołem - kwesta do puszek na 

CARITAS Archidiecezji Poznańskiej. W Środę Popielcową obowiązuje nas 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły, od których nie ma dyspensy. 

Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawimy o godz. 18.30. 

 

4. Nowenną i Mszą św. o godz. 18.30 rozpoczniemy parafialne rekolekcje wielkopostne, 

które poprowadzi ks. Jarosław Rożek C.Or. - filipin z Radomia. Plan rekolekcji jest 

podany na stronie w Internecie i wywieszony w gablocie. 

 

5. W czwartek o godz. 18.30 zostanie odprawiona w naszym mieście Droga Krzyżowa. 

Rozpocznie się Mszą św. w poznańskiej Farze o godz. 18.00 i uda się na Plac A. 

Mickiewicza. W roku wyniesienia do chwały ołtarzy Prymasa Tysiąclecia Sługi Bożego 

Stefana kardynała Wyszyńskiego pragniemy prosić Boga o dobre przygotowanie do 

beatyfikacji. Zapraszamy do udziału w tym wielkopostnym nabożeństwie, przez które 

pragniemy oddać cześć cierpiącemu Zbawicielowi, przebłagać za grzechy własne, 

naszego miasta i Ojczyzny oraz uprosić potrzebne łaski dla wszystkich współczesnych 

chrześcijan. 

 

6. W piątek zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej:  

 z udziałem dorosłych po Mszy św. porannej 

 z udziałem dzieci - o godz. 17.00  

 z udziałem dorosłych - o godz. 18.00 

 z udziałem młodzieży – o godz. 19.30. 

 

7. W sobotę o godz. 16.00 - Msza św. dla dzieci z autyzmem i Ich rodzin. 

 

8. Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym będziemy odprawiać w naszym 

kościele we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.00. Kazania pasyjne będzie 

głosił diakon Sławomir Rzepka - z parafii pw. MB Bolesnej w Poznaniu.  

 

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

 

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

składają ofiary na rzecz Archidiecezji Poznańskiej – Daninę Diecezjalną oraz na 

potrzeby naszej PARAFII. 

 

11. Pod chórem można nabyć prasę katolicką - Przewodnik Katolicki, Niedzielę i Gościa 

Niedzielnego. 

 
www.filipini.poznan.pl 


