
Ogłoszenia Parafialne  

  I Niedziela Adwentu - 29 listopada 2020r. 

 

1. Dziś rozpoczynamy Adwent – czas przygotowania do Bożego Narodzenia.  

 

 pod chórem, obok Św. Antoniego można nabyć świece wigilijne CARITAS                          

i poświęcone opłatki wigilijne. 

 

 Msze św. RORATNIE będziemy odprawiać codziennie od poniedziałku do 

piątku o godz. 17.15, a w sobotę o godz. 8.00. Zapraszamy! 

 

 Zachęcamy do Spowiedzi św. adwentowej. Spowiadamy w dni powszednie 

podczas Mszy św. o godz. 8.00 oraz od godz. 17.15 do 18.30, w niedziele na 

początku każdej Mszy św.  

 

2. Modlimy się za zmarłych. Różaniec za zmarłych będzie dziś (w niedzielę)            

o godz. 16.30 i w poniedziałek o godz. 18.00. 

 

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

Prośby i podziękowania nowennowe składamy przy obrazie Matki Bożej.  

 

4. W tym tygodniu przypada: 

 I Czwartek miesiąca  

dzień modlitwy w intencji kapłanów, kleryków   

i o powołania kapłańskie i zakonne 

 Msza św. RORATNIA – godz. 17.15 

 Okazja do Spowiedzi św. – od godz. 17.15 

 Msza św. o Chrystusie Najwyższym Kapłanie – godz. 18.30 

 Po Mszy św. - Godzina Święta - do godz. 20.00 

(ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU) 

 

 I Piątek miesiąca 

 Rano odwiedzimy chorych z Komunią św.  

(tylko Tych, którzy zaproszą!) 

 Spowiedź św. dzieci – od godz. 16.30 

 Msza św. dla dzieci – RORATY – godz. 17.00  

 Spowiedź św. młodzieży i dorosłych – od godz. 18.00 

 Msza św. z nabożeństwem do  NSP Jezusa - godz. 18.30 

- Klasy VII i VIII - zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.30 i katechezę. 

 

 



 I Sobota miesiąca 

 Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi – godz. 8.00 - RORATY 

 Nabożeństwo Różańcowe – godz. 18.00. 

 

5. W I sobotę miesiąca zapraszamy mężczyzn do uczestnictwa w spotkaniu 

Wojowników Maryi. Tym razem!: różaniec wynagradzający o godz. 9.45, 

Msza Św. o godz. 9.15, po Mszy św. medytacja i spotkanie. 

 

6. Msza św. dla rodzin z dziećmi z autyzmem będzie w sobotę o godz. 17.00 

 

7. W przyszłą niedzielę po Mszach św. będzie kwesta do puszek na Fundusz 

Pomocy Kościołowi na Wschodzie i na biedne kościoły.   

 

8. Zapraszamy na "Oratorium na Boże Narodzenie", za dwa tygodnie,                    

w niedzielę 13 grudnia o godz. 18.00, w czasie którego odbędzie się promocja 

nowej płyty "Polskie kolędy i pastorałki", w nagraniu Andrzeja 

Michałowskiego i ks. Waldemara Partyki C.Or. Recytowane też będą teksty 

sł. Bożego Kardynała Fultona Sheena [czyt. szina]. Szczegóły wydarzenia na 

plakacie.  

 

9. Prasę katolicką można nabyć na stoliku pod chórem.  

 

10. Serdeczne Bóg Zapłać! za ofiary składane do skarbony św. Antoniego na 

działalność Parafialnego Zespołu CARITAS oraz do skarbony pod chórem na 

kwiaty i dekoracje świąteczne naszej świątyni.  

 Rodziny, które chciałyby ofiarować choinki do kościoła - prosimy                     

o informację. 

 

Przypominamy, że: 

–w naszym kościele może przebywać w czasie liturgii 57 osób  

(1 osoba na 15m2)        

–zasłaniamy usta i nos 
 

Bóg zapłać! za ofiary na WITRAŻ DUCHA ŚWIĘTEGO! wpłacane na 

konto parafii i przekazywane osobiście. 

KONTO PARAFIALNE  - 90 1020 4027 0000 1102 0401 1748 
 

Odszedł do wieczności:  

 

 śp. Michał Korszütz, lat 79 

Msza św. pogrzebowa będzie w poniedziałek o godz. 12.45,  

a pogrzeb w Żabikowie o godz. 14.00. 
 

Wieczny odpoczynek ... 



 

www.filipini.poznan.pl 

http://www.filipini.poznan.pl/

