Ogłoszenia Parafialne
Niedziela Najświętszej Trójcy
7 czerwca 2020r.

1. Dziś – w uroczystość Najświętszej Trójcy:
- w parafii na Dębcu - odpust parafialny.
- u nas po Mszy św. o godz. 10.15 spotkanie Żywego Różańca.
2. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe:
 w niedzielę - po Mszy św. o godz. 10.15.
 w poniedziałek i środę po Mszy św. wieczornej
 we wtorek - o godz. 18.00
 w Boże Ciało - po Mszy św. o godz. 14.00.
3. Wszystkich, którzy zgłosili się na pielgrzymkę autokarową na Podlasie
(Kodeń, Sokółka, Wilno) zapraszamy na spotkanie w poniedziałek po
Mszy św. wieczornej.
4. Dziewczęta do sypania kwiatków i chłopców do dzwonienia na
dzwoneczkach na procesjach zapraszamy na próbę w poniedziałek po Mszy
św. wieczornej. W kaplicy św. Filipa będzie wystawiony kosz na płatki
kwiatów do sypania na procesjach.
5. W środę o godz. 18.00 - modlitwa różańcowa i Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. O godz. 18.30 rozpoczniemy uroczystą Mszę św.
z nieszporami ku czci Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. będzie
nabożeństwo czerwcowe i procesja wokół kościoła. Naszej modlitwie
będzie przewodniczył ks. prałat Tomasz Grysa - srebrny JUBILAT
i pracownik Nuncjatury Apostolskiej w Jerozolimie.
6. W czwartek - uroczystość Bożego Ciała. Msze św. odprawimy o godz. 7.00,
9.00, 10.15, 11.30 i popołudniu o godz. 14.00 - w intencji PARAFII,
KONGREGACJI i GOŚCI - z procesją EUCHARYSTYCZNĄ wokół
kościoła. Ołtarze będą ustawione przy kościele (zgodnie z Dekretem
Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego).
 Jak zawsze bardzo prosimy Parafian o pomoc w przygotowaniu
PROCESJI i OŁTARZY!

 Zapraszamy do ASYSTY PROCESYJNEJ na Boże Ciało i Oktawę.
 Wszystkich prosimy o włączenie się w przygotowanie ołtarzy i piękne
przyozdobienie swoich domów.
7. Centralna procesja eucharystyczna Poznania wyruszy w czwartek
z kościoła Bożego Ciała po Mszy św. o godz. 10.00 i przejdzie ulicami
miasta do Katedry.
8. 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 - wpłacane na KONTO PARAFII i przekazywane osobiście.
9. Polecamy prasę katolicką. Można ją nabyć na stoliku pod chórem.

Odeszli do wieczności:


śp. Irena Czapczyk, lat 82



śp. Jerzy Orlik, lat 64
Pogrzeby odbyły się w minionym tygodniu.
Wieczny odpoczynek ...

www.filipini.poznan.pl

