
Ogłoszenia Parafialne  

XI Niedziela Zwykła - 13 czerwca 2021r. 
 

 

 

1. Dziś, w drugą miesiąca modlimy się w intencji Dobrodziejów i Ofiarodawców 

naszej Parafii i Kongregacji. Bóg zapłać! za dzisiejsze ofiary złożone na tacę                   

i ofiary wpłacane na konto. Bóg zapłać za każde DOBRO! 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim zaangażowanym podczas procesji 

eucharystycznych w oktawie Bożego Ciała. Dziękujemy Parafianom za  wykonanie 

i ustawienie czterech ołtarzy, za dekoracje kwiatowe, asyście procesyjnej, orkiestrze, 

dziewczętom sypiącym kwiatki, chłopcom dzwoniącym na dzwoneczkach, służbie 

liturgicznej. Dziękujemy Parafianom za przyozdobienie swoich domów flagami                 

i symbolami eucharystycznymi. Panu Rafałowi za przygotowanie kolacji na 

zakończenie oktawy Bożego Ciała. Bóg zapłać! 
 

2. Dziś przed kościołem jest kwesta na Wydział Teologiczny w Poznaniu, Szkoły 

Katolickie i KUL. 
 

3. Dziś spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o godz. 10.15. 
 

4. Dziś spotkanie Wolontariatu Młodych po Mszy św. o godz. 17.00. Dzieci 

zapraszamy do udziału w Filipińskich Półkoloniach. Szczegóły na stronie                       

w Internecie lub u ks. Grzegorza Zahory C.Or.  
 

5. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe: 

 dziś /w niedzielę/ – po Mszy św. o godz. 11.30 

 we wtorek - o godz. 18.00 (razem w Koronką do Bożego Miłosierdzia) 

 w środę - o godz. 18.00 (razem z różańcem) 

 w pozostałe dni – po Mszy św. wieczornej 
 

6. We wtorek po Mszy św. spotkanie Bractwa Miłosierdzia. 
 

7. W środę zapraszamy o godz. 18.30 na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy. Prośby i podziękowania nowennowe składamy przy obrazie Matki 

Bożej.  
 

8. Msza św. dla rodzin dzieci z autyzmem w sobotę o godz. 17.00.  
 

9. Na stoliku pod chórem można nabyć prasę katolicką.  
 

10. Planujemy wczasy nad Bałtykiem w Mrzeżynie od 16 - 26.08. 2021r. Zapisy                       

u ks. Mariana Kary C.Or. lub w zakrystii. 
 

11. Rada Osiedla Świerczewo zaprasza na festyn rodziny w sobotę 19.06.2021r. 

 

Odeszła do wieczności:  
 

śp. Maria Mizerska, lat 85. Termin pogrzebu podamy. 
 

Wieczny odpoczynek ... 

 
www.filipini.poznan.pl 


