Ogłoszenia Parafialne
III Niedziela Wielkanocna

26 kwietnia 2020r.
1. Dziś kończymy Tydzień Miłosierdzia. Ofiary na CARITAS można składać
do skarbony św. Antoniego, obok którego są jeszcze Wielkanocne
Paschaliki Caritas. Bóg zapłać!
2. W związku z obecną sytuacją - stanu epidemii - odwołane są:
 katechezy dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. i młodzieży
przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.
3. Od 20.04.2020 - podczas Mszy św., nabożeństw, adoracji i modlitwy może
przebywać w naszym kościele 55 osób (1 osoba na 15m2).
 W związku z obowiązkiem zakrywania ust i nosa - obecnych
w kościele wiernych i usługujących przy ołtarzu - obowiązuje ten
nakaz.
 Duchowni są zwolnieni z obowiązku zakrywania twarzy podczas
sprawowania kultu religijnego.
4. Rodziców Dzieci z kl. III - zapraszamy na spotkanie we wtorek po Mszy
św. wieczornej (około godz. 19.00).
5. W środę o godz. 18.30 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
i Msza św.
6. W tym tygodniu mamy:
 Czwartek przed I piątkiem miesiąca
- modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne
 Msza św. o Eucharystii – godz. 18.30
 Godzina Święta – po Mszy św. wieczornej do godz. 20.00
– adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi św.





 I Piątek miesiąca
Msze św. - godz. 8.00, 17.00 i 18.30
Spowiedź św. – od godz. 8.00 do 8.30, 16.30 do 17.00 i 18.00 do 18.30
Nabożeństwo Majowe i do Najświętszego Serca Pana Jezusa - godz. 18.00
Nie będzie odwiedzin chorych z Komunią św.!

W piątek 1 maja br. nie obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw
mięsnych - jest dyspensa.
 I Sobota miesiąca
 Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi – godz. 8.00
 Spowiedź św. - od godz. 7.30 - 8.15
 Nabożeństwo Majowe – godz. 18.00.
7. W I Sobotę miesiąca Wojownicy Maryi poprowadzą o godz. 7.30
różaniec wynagradzający. Następnie o godz. 8.00 będzie Msza św. ku czci
Niepokalanego Serca Maryi i medytacja przed Najświętszym Sakramentem.
8. W sobotę 2 maja obchodzimy liturgiczną uroczystość NMP Królowej
Polski. Bardzo zachęcamy do modlitwy w intencjach naszej Ojczyzny oraz
do wywieszenia flag biało-czerwonych lub biało-niebieskich. (2 maja to DZIEŃ FLAGI POLSKIEJ).
9. Nabożeństwa majowe będą:
 w piątek i sobotę - o godz. 18.00
 w niedzielę - o godz. 16.30. ZAPRASZAMY!
10.
Przyszła niedziela jest Światowym Dniem Powołań i rozpoczyna
okres modlitwy o powołania do służby w kościele. Zachęcamy do
modlitwy się o powołania kapłańskie i zakonne.
11. Serdeczne Bóg zapłać! za ofiary wpłacane na KONTO PARAFII na
potrzeby naszego kościoła.

Odeszły do wieczności:
 śp. Urszula Jakubowska, lat 67
 śp. Justyna Nowicka, lat 46
Pogrzeby odbyły się w czwartek.
Wieczny odpoczynek ...

www.filipini.poznan.pl

