
Ogłoszenia Parafialne 
XI Niedziela Zwykła 

14 czerwca 2020r. 
 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim zaangażowanym podczas 

procesji eucharystycznej w Boże Ciało. 

  

Dziękujemy Parafianom za  wykonanie i ustawienie czterech 

ołtarzy przy kościele, za dekoracje kwiatowe, asyście procesyjnej, 

orkiestrze, dziewczętom sypiącym kwiatki, chłopcom dzwoniącym na 

dzwoneczkach, służbie liturgicznej oraz Tym, którzy przynoszą płatki 

kwiatów do św. Filipa na procesje.  

Dziękujemy Parafianom za przyozdobienie swoich domów 

flagami i symbolami eucharystycznymi.  

Bóg zapłać! 

 

Wszystkich zapraszamy w czwartek na zakończenie Oktawy 

Bożego Ciała – na Mszę św. o godz. 18.30. Szczególnie będziemy 

modlić się w intencji Parafian zaangażowanych w przygotowanie 

Ołtarzy i Asystę procesyjną. Po procesji będzie spotkanie 

(poczęstunek) w oratorium.  

 

    Zapraszamy do udziału we Mszach św. i procesjach                       

w oktawie Bożego Ciała. Dziś procesja z nabożeństwem 

czerwcowym po Mszy św. o godz. 10.15, a w poniedziałek, wtorek, 

środę i czwartek po Mszy św. wieczornej. O godz. 18.00 

odmawiamy różaniec, a we wtorek koronkę do Bożego 

Miłosierdzia. 
 

1. Dziś w drugą niedzielę miesiąca modlimy się w intencji 

Dobrodziejów i Ofiarodawców naszej Parafii i Kongregacji. 

Aktualnie trwają prace przy witrażu "DUCHA ŚWIĘTEGO"            

i konserwacja - odnawianie DRZWI głównych do kościoła. 

Bóg zapłać! za dzisiejsze ofiary złożone na tacę i za ofiary 

wpłacane na KONTO PARAFII i przekazywane osobiście. 

 



2. W środę o godz. 18.00 - modlitwa różańcowa i Nowenna do 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

3. W Piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. W tym dniu szczególnie modlimy się o świętość 

kapłanów. Uroczysta procesja Miasta Poznania wyruszy                    

z kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy św. 

odprawianej przez Księdza Arcybiskupa o godz. 19.00 na plac 

Mickiewicza. Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych. 
 

4. W przyszłą niedzielę przed kościołem będzie kwesta na Wydział 

Teologiczny w Poznaniu, Szkoły Katolickie i KUL. 

 

5. Zapraszamy w sobotę 27 czerwca br. o godz. 19.30 na "Concerto 

Spirituale" pt. "Kiedy serce mówi do serca", w którym wystąpi 

Robert Hauptmann - wybitny organista, Patrycja Osińska będzie 

recytować teksty katolickich mistyków na temat Serca Jezusa              

i Maryi. Koncert poprowadzi ks. Waldemar Partyka.  

 

6. Organizujemy pielgrzymkę autokarową - Sanktuaria Podlasia            

i Wilno od 27.07. - 01.08.2020. Zgłoszenia u ks. Mariana                

Kary C.Or. 

 

7. Biuro Parafialne będzie nieczynne we wtorek godz. 9.00 - 10.00. 

 

8. Na stoliku pod chórem można nabyć prasę katolicką.  
 

Odeszła do wieczności: 
 

 śp. Emilia Graczyk, lat 20. 

Msza św. pogrzebowa będzie we wtorek o godz. 8.30, 

a pogrzeb na Junikowie o godz. 10.10. 
 

Wieczny odpoczynek ... 

 
www.filipini.poznan.pl 


