Ogłoszenia Parafialne
XVIII Niedziela Zwykła - 2 sierpnia 2020r.
1. Mamy połowę wakacji letnich! Pana Boga prosimy o błogosławieństwo, a Matkę Bożą
i św. Filipa Neri o opiekę nad wszystkimi wypoczywającymi!
2. Dziś przed kościołem kwesta na Szkoły Katolickie, Wydział Teologiczny w Poznaniu
i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Bóg zapłać!
3. Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawiamy w środę o godz. 18.30.
4. W czwartek obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego.
5. W tym tygodniu przypada:
 I Czwartek miesiąca
- dzień modlitwy 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
 Rano odwiedzimy chorych z Komunią św. (tylko Tych, którzy zaproszą!)
 Okazja do Spowiedzi św. – podczas Mszy św. o godz. 8.00 i od godz. 18.00
 Msza św. i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa - godz. 18.30.
6. W przyszłą niedzielę - drugą niedzielę miesiąca - będziemy pamiętać w modlitwie
o Dobrodziejach i Ofiarodawcach naszej Parafii i Kongregacji. Aktualnie trwają prace
przy witrażu "DUCHA ŚWIĘTEGO" i odnawianie DRZWI głównych do kościoła.
W dniach 24 i 26 czerwca została przeprowadzona konserwacja, naprawa i strojenie
ORGANÓW.
7. Dzieci zapraszamy do udziału w Filipińskich Półkoloniach od 17 do 22 sierpnia.
Szczegóły w Internecie. Zapisy u ks. Grzegorza Zahory C.Or.
 Bardzo dziękujemy! - w imieniu dzieci, które korzystają z wakacji filipińskich - za
każdą pomoc i ofiary składane do skarbony św. Antoniego.
8. Na stoliku pod chórem polecamy prasę katolicką.
Odeszli do wieczności:
 śp. Mariusz Majewski, lat 63
 śp. Franciszek Szczepaniak, lat 80

Pogrzeby odbyły się w piątek.

 śp. Jędrzej Gadziński, lat 35.
Msza św. pogrzebowa będzie w czwartek o godz. 11.00,
a pogrzeb na Górczynie o godz. 13.00.
Modlitwa różańcowa w kościele będzie w czwartek o godz. 10.30.
Wieczny odpoczynek ...

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy dobrego tygodnia. Szczęść Boże!

www.filipini.poznan.pl

