Ogłoszenia Parafialne
I Niedziela Wielkiego Postu - 1 marca 2020r.
1. Dziś kończymy parafialne rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. Jarosław
Rożek C.Or. - filipin z Radomia. Bardzo dziękujemy naszemu rekolekcjoniście!
2. Dziś i we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.00 odprawiamy nabożeństwo
Gorzkich Żali. Kazania pasyjne będzie głosił ksiądz diakon Sławomir Rzepka
- z parafii pw. MB Bolesnej w Poznaniu.
3. Dziś po Mszy św. o godz. 10.15 spotkanie Żywego Różańca. Zapraszamy!
4. Dzieci z klas III - przygotowujące się do I Komunii Św. zapraszamy na katechezę
jutro, w poniedziałek o godz. 17.00.
5. W środę o godz. 18.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
6. W piątek odprawiamy nabożeństwa Drogi Krzyżowej:
 z udziałem dorosłych po Mszy św. porannej
 z udziałem dzieci - po Mszy św. o godz. 17.00
 z udziałem dorosłych - o godz. 18.00
 z udziałem młodzieży – o godz. 19.30. ZAPRASZAMY!
7. Dzieci zapraszamy na spotkanie Oratorium Małego Apostoła w czwartek o godz.
17.00, a chłopców na zbiórki ministranckie w soboty o godz. 10.00.
8. W tym tygodniu przypadają:
 I Czwartek miesiąca
- modlimy się 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 okazja do Spowiedzi św.
 I Piątek miesiąca









Msza św. o godz. 8.00 i Droga Krzyżowa
Rano odwiedzimy chorych z Komunią św. (ks. Grzegorz odwiedzi w czwartek)
Spowiedź św. dzieci – od godz. 16.30
Msza św. i Droga Krzyżowa dla dzieci – o godz. 17.00
 Klasy III i IV przychodzą na Mszę św. i Drogę Krzyżową o godz. 17.00
Droga Krzyżowa dla dorosłych i spowiedź św. - godz. 18.00
Msza św. z nabożeństwem do NSP Jezusa – o godz. 18.30
Klasy VII przychodzą na Mszę św. o godz. 18.30. Po Mszy św. jest katecheza.
Spowiedź św. – od godz. 19.15
Droga Krzyżowa dla młodzieży - godz. 19.30

Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania z kl. VIII przychodzą w piątki
Wielkiego Postu na Drogę krzyżową o godz. 19.30 i katechezę. Sakrament Bierzmowania
zostanie udzielony 21 maja w kościele Chrystusa Króla o godz. 17.00 przez ks. abpa
Stanisława Gądeckiego.
 I Sobota miesiąca
 Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi – godz. 8.00
 Nabożeństwo Różańcowe – godz. 18.00.
9. 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.
10.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.
11.W przyszłą niedzielę przed kościołem - kwesta na Krajowy Fundusz Misyjny
- "Ad Gentes".
12.Pod chórem można nabyć prasę katolicką - Przewodnik Katolicki i Gościa
Niedzielnego.
13.Szkoła Podstawowa nr 79 serdecznie zaprasza przyszłych pierwszoklasistów oraz
kandydatów do szkolnego oddziału przedszkolnego na "Drzwi Otwarte", które odbędą
się we wtorek 3 marca o godz. 17.00. Szczegóły na plakacie.

Odeszła do wieczności:


śp. Daniela Kartowicz, lat 82. Pogrzeb odbył się w piątek.
Wieczny odpoczynek ...

www.filipini.poznan.pl

