
Ogłoszenia Parafialne  

XII Niedziela Zwykła - 21 czerwca 2020r. 
 

1. Dziś przed kościołem jest kwesta na Wydział Teologiczny w Poznaniu, Szkoły 

Katolickie i KUL. Bóg zapłać! 
 

2. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe: 

 dziś /w niedzielę/ – po Mszy św. o godz. 10.15 

 we wtorek - o godz. 18.00 (razem w Koronką do Bożego Miłosierdzia) 

 w środę - o godz. 18.00 (razem z różańcem) 

 w pozostałe dni – po Mszy św. wieczornej 
 

3. W środę zapraszamy o godz. 18.30 na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy. Prośby i podziękowania nowennowe składamy przy obrazie Matki 

Bożej.  
 

4. W tym tygodniu - w piątek kończymy Rok Szkolny i rozpoczynamy wakacje 

letnie. Pragniemy Panu Bogu podziękować za łaski otrzymane i prosić                        

o błogosławieństwo na czas wakacji. Dlatego, dzień wcześniej – w czwartek                  

o godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza św. dla Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego Nr 3. Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, dzieci, młodzież, 

rodziców, babcie i dziadków.  
 

 W związku z zakończeniem Roku Szkolnego i rozpoczęciem wakacji prosimy 

dzieci i młodzież o skorzystanie z sakramentu pokuty. Spowiadamy codziennie 

od godz. 18.00 do 18.30. 
 

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 C.Or.  
 

6. Na stoliku pod chórem można nabyć prasę katolicką.  

 

Odeszli do wieczności: 
 

 śp. Ksiądz Mieczysław Stebart C.Or., lat 95 - Senior i były Przełożony 

Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie, długoletni Deputat Rzymski 

Konfederacji Oratorium św. Filipa Neri,  

 Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele Księży Filipinów w Tarnowie               

w poniedziałek o godz. 12.00. 

 

 śp. Alojzy Rajek, lat 80. 

Msza św. pogrzebowa będzie we wtorek o godz. 11.30,  

a pogrzeb na Miłostowie od Warszawskiej o godz. 13.30. 

Modlitwa różańcowa w kościele - o godz. 11.00. 
 

Wieczny odpoczynek ... 

 
www.filipini.poznan.pl 


