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IV Niedziela Wielkiego Postu   

 

14 marca 2021r. 

 

 

1. Dziś w drugą niedzielę miesiąca modlimy się w intencji 

dobrodziejów i ofiarodawców naszej Parafii i Kongregacji.  
 

 Mamy w kościele obok obrazu Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy FIGURĘ ŚW. JÓZEFA. Bóg zapłać! Ofiarodawcy                 

i wszystkim naszym DOBRODZIEJOM. 
 

 Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary! Przeznaczymy je na rachunki 

za GAZ i PRĄD. 

 

2. Nabożeństwa Wielkopostne  odprawiamy w naszym 

kościele:  

Gorzkie Żale w niedzielę - godz. 16.00 

Drogę Krzyżową w piątek:  

z udziałem dorosłych po Mszy św. porannej 

z udziałem dzieci - o godz. 17.00,  

z udziałem dorosłych - o godz. 18.00, 

z udziałem młodzieży – o godz. 19.30. 

   Bardzo zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach! 

 

3. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. zapraszamy na 

katechezę w poniedziałek o godz. 17.00, a w przyszłą niedzielę 

na Mszę św. o godz. 15.00. 

 

4. We wtorek uroczyste nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o 

godz. 18.00, a po Mszy św. spotkanie Bractwa Miłosierdzia. 

 

5. W środę o godz. 18.30 – Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy.  



 

6. W piątek mamy uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP.                   

Z racji uroczystości nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od 

pokarmów mięsnych. 

 

7. W sobotę o godz. 17.00 - Msza św. dla rodzin dzieci                             

z autyzmem. 

 

8. Pod chórem, obok Św. Antoniego można już nabyć 

wielkanocne paschaliki Caritas i książki „Konsekracja św. 

Józefowi”. Są też płyty Zespołu Muzyki Sakralnej „LUMEN”   

- najnowsza płyta Maryjna pt. „Matko, która nas  znasz”                  

i o „Miłosierdziu  Bożym” do słów św Siostry Faustyny. 

 

9. Serdeczne Bóg zapłać: za ofiary składane do skarbony pod 

chórem na kwiaty do Grobu Pańskiego i dekoracje świąteczne 

kościoła oraz Daninę Diecezjalną. 

 

10. Pod chórem jest prasa katolicka - Przewodnik Katolicki i Gość 

Niedzielny. 

 

Odeszły do wieczności:  

 

 śp. Mieczysława Maik, lat 66 

Msza św. pogrzebowa będzie w poniedziałek o godz. 13.00,  

a pogrzeb w Żabikowie o godz. 14.00. 

 

 śp. Janina Borowska, lat 77 

Msza św. pogrzebowa będzie w środę o godz. 9.00,  

a pogrzeb na Junikowie o godz. 11.10. 

Modlitwa różańcowa w kościele będzie o godz. 8.30. 

 

Wieczny odpoczynek ... 

 
www.filipini.poznan.pl 


