
Ogłoszenia Parafialne 
 

XXIV Niedziela Zwykła 
 

13 września 2020r. 
 

1. Dziś, w drugą niedzielę miesiąca modlimy się w intencji 

dobrodziejów i ofiarodawców naszego kościoła i Kongregacji.              
 

 Aktualnie trwają prace przy witrażu "DUCHA ŚWIĘTEGO"                

i odnawianie DRZWI głównych do kościoła.  

 W najbliższą sobotę rozpoczną się prace w kościele                      

- demontaż starego okna na chórze i montaż nowego okna              

w nowej ramie.  

 Po następnej niedzieli będzie montowany WITRAŻ DUCHA 

ŚWIĘTEGO. 
 

 Składamy serdeczne Bóg zapłać! za dzisiejsze ofiary złożone na 

tacę, ofiary przekazywane osobiście w kopertach i ofiary wpłacane 

na konto parafialne. 
 

2. W poniedziałek obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża 

Świętego - odpust na Górczynie, a we wtorek wspomnienie Matki 

Boskiej Bolesnej - odpust na Łazarzu. 
 

3. Uroczyste nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego - we wtorek               

o godz. 18.00. Po Mszy św. spotkanie Bractwa Miłosierdzia. 
 

4. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - w środę o godz. 

18.30. 

 

5. W czwartek przypada 81 rocznica agresji sowieckiej na Polskę. 

Pamiętajmy w modlitwie o naszej Ojczyźnie. 



6. Chłopców chętnych do służenia przy ołtarzu zapraszamy na 

zbiórkę w czwartek o godz. 17.00.  
 

7. W piątek mamy święto św. Stanisława Kostki patrona Polski                  

i Młodzieży. Podczas Mszy św. o godz. 8.00 i 18.30 będziemy 

modlić się w intencjach naszej Ojczyzny i młodzieży oraz księdza 

arcybiskupa Metropolity Stanisława Gądeckiego, któremu 

patronuje św. Stanisław. Z tej okazji w piątek 18 września br. 

Czcigodny Solenizant w Katedrze o godz. 10.00 będzie 

przewodniczył uroczystej Mszy świętej. 
 

8. W przyszłą niedzielę będziemy kwestować przed kościołem                  

- pomoc dla Ziemi Świętej oraz na Wydział Teologiczny                       

w Poznaniu, Szkoły Katolickie i Katolicki Uniwersytet Lubelski. 
 

9. Rozpoczynamy przygotowanie do I -Komunii św., która odbędzie 

się 16 maja 2021r. Dzieci z klas III razem z rodzinami zapraszamy 

w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 15.00.  
 

10. Organizujemy pielgrzymkę autokarową do Częstochowy                 

- niedziela/poniedziałek - 18-19 października 2020. Zapisy                    

u ks. Mariana Kary C.Or. 

 

11. Na stoliku pod chórem polecamy prasę katolicką. 

 

Odeszła do wieczności: 
 

 śp. Czesława Piasecka, lat 82. 

Msza św. pogrzebowa będzie we wtorek o godz. 11.00,  

a pogrzeb na Górczynie o godz. 12.30. 

 

Wieczny odpoczynek ... 
 

 
www.filipini.poznan.pl 


