Ogłoszenia Parafialne
XXXIII Niedziela Zwykła
15 listopada 2020r.
1. Dziś - Dzieci z klas III, w ramach przygotowania do I Komunii św. prosimy na Mszę
św. o godz. 15.00.
2. W listopadzie pamiętamy o naszych zmarłych, których imiona wypisujemy na
kartkach i składamy do skarbony pod chórem. We wtorek o godz. 17.30 - za śp.
zmarłych wypominanych - odprawimy Mszę św. i odmówimy koronkę do Bożego
Miłosierdzia. W inne dni odmawiamy różaniec (w niedziele o godz. 16.30, a w dni
powszednie o godz. 18.00). Dodatkową Mszę św. odprawiamy w listopadzie
w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek o godz. 17.30. Zapraszamy!
3. W środę o godz. 18.30 odprawiamy Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Prośby i podziękowania nowennowe składamy przy obrazie Matki Bożej.
4. Zapraszamy dzieci na Wypominki (modlitwę za zmarłych) w piątek o godz. 17.00.
Prosimy, aby dzieci na kartkach zapisały imiona zmarłych i przyniosły do kościoła.
5. Msza św. dla rodzin z dziećmi z autyzmem będzie w sobotę o godz. 17.00.
6. W przyszłą niedzielę w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata:
 będziemy modlić się o powołania kapłańskie i zakonne oraz w intencji naszych
kleryków. Po Mszach św. kleryk Marek będzie kwestował na Arcybiskupie Seminarium
Duchowne w Poznaniu.
 u naszych sąsiadów - oblatów - jest to dzień odpustu parafialnego.
7. Prasę katolicką można nabyć na stoliku pod chórem.
Informujemy i przypominamy, że:
–w naszym kościele może przebywać w czasie liturgii 57 osób (1 osoba na 15m2)
–zasłaniamy usta i nos
– ks. Arcybiskup udzielił dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
Bóg zapłać! za ofiary na WITRAŻ DUCHA ŚWIĘTEGO! wpłacane na konto parafii
i przekazywane osobiście.
KONTO PARAFIALNE - PKO I O/Poznań 90 1020 4027 0000 1102 0401 1748
Odeszła do wieczności:
 śp. Marianna Pleskot, lat 85
Msza św. pogrzebowa będzie w poniedziałek o godz. 13.15,
a pogrzeb w Żabikowie o godz. 14.30.
Wieczny odpoczynek ...
www.filipini.poznan.pl

