Ogłoszenia Parafialne
DRUGA NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU
5 stycznia 2020r.
1. Dziś, w niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.15 i bezpośrednio po niej zaśpiewa
kolędy chór "Soli Deo" z parafii św. Trójcy na Dębcu.
 o godz. 14.00 będzie Msza św. dla dzieci z autyzmem oraz ich rodziców.
2. Jutro, w poniedziałek obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech
Króli. Podczas wszystkich Mszy św., które będą o godz. 7.00, 9.00, 10.15, 11.30,
15.00 i 17.00 poświęcimy kadzidło i kredę, które będzie można nabyć na stoliku pod
chórem. Przed kościołem będzie kwesta na misje.
 Dzieci zapraszamy na Mszę św. o godz. 11.30 i kolędowanie przy żłóbku.
 Grupy parafialne – szczególnie Żywy Różaniec - zapraszamy w Trzech Króli na
Mszę św. o godz. 15.00, a następnie na spotkanie opłatkowe do sali ORATORIUM!
3. W środę o godz. 18.30 odprawiamy Nowennę do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy. Podziękowania i prośby nowennowe składamy przy obrazie Matki Bożej.
Zapraszamy!
4. W sobotę o godz. 9.00 Grupa Pielgrzymów pod przewodnictwem ks. Mariana Kary
C.Or. wyrusza na Świętą Górę na dzień skupienia i spotkanie opłatkowe.
5. Trwają odwiedziny duszpasterskie. Parafianom dziękujemy za życzliwe
przyjmowanie kolędników. Cały plan kolędy znajduje się w gablocie, na stoliku pod
chórem obok prasy katolickiej oraz na naszej stronie w Internecie.
6. W czasie kolędy Biuro Parafialne jest czynne:
we wtorek i sobotę od godz. 9.00 – 10.00.
7. W przyszłą niedzielę, drugą miesiąca, będziemy modlić się w intencji dobrodziejów
i ofiarodawców naszej Parafii i Kongregacji.
8. Dzieci i młodzież zapraszamy do występu na scenie Oratorium, w II Przeglądzie
Artystycznym "Polskie kolędy w Oratorium", który odbędzie się w piątek 24
stycznia br. o godz. 17.00. Na naszej stronie Internetowej znajduje się Regulamin
Przeglądu. Szczegółowe informacje u ks. Waldemara Partyki C.Or.
9. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat zapraszamy na Filipińskie Półkolonie Zimowe
w pierwszym tygodniu ferii zimowych od 27 do 31 stycznia. Informacje i karty
zgłoszenia są dostępne w Internecie, zakrystii lub u ks. Grzegorza Zahory C.Or.
Odszedł do wieczności:
 śp. Marian Pospiech, lat 71.
Msza św. pogrzebowa będzie w środę o godz. 8.00,
a pogrzeb na Junikowie o godz. 11.10.
Wieczny odpoczynek ...
www.filipini.poznan.pl

