
Ogłoszenia Parafialne  

Niedziela Chrztu Pańskiego - 9 stycznia 2022r. 
 

Dziś w naszej Archidiecezji Poznańskiej - zakończenie peregrynacji Matki Bożej 

w znaku Ikony Jasnogórskiej.  

Centralnym punktem pożegnania Ikony Nawiedzenia jest uroczysta Eucharystia 

w katedrze poznańskiej o godz. 12.00. Wszyscy mogą łączyć się we wspólnej 

modlitwie przez transmisję telewizyjną w TVP Poznań.  
Na zakończenie Mszy Św. zostanie poświęcony kamień węgielny pod budowę 

świątyni pw. Bł. Stefana Wyszyńskiego w Skórzewie - wotum za nawiedzenie.  

 W całej Archidiecezji Poznańskiej, również u nas - odbywa się kwesta na 

budowę nowej świątyni. Ofiary można składać przy wyjściu z kościoła. Bóg zapłać! 
 

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

i ofiarodawców naszej Parafii i Kongregacji. Ofiary z tacy są przeznaczone na 

malowanie kościoła. Bóg zapłać! 

 

2. Dziś dzieci zapraszamy na Mszę św. o godz. 11.30. Po Mszy św. będzie spotkanie 

kolędowe przy żłóbku prowadzone przez naszych kleryków. 

 

3. Dziś o godz. 18.00 - zapraszamy do naszego kościoła na koncert kolęd, w którym 

wystąpią: Andrzej Michałowski - śpiew, Michał Zator - śpiew i harfa, Robert 

Hauptmann – organy oraz ks. Waldemar Partyka C.Or.  

 

4. Trwamy w modlitwie kolędowej! W tym roku, tak jak w poprzednim, nie ma 

odwiedzin kolędowych w Waszych domach. Zapraszamy do modlitwy w kościele. 

Szczegółowe PLANY są wyłożone pod chórem i podane w Internecie. Za tydzień, w 

niedzielę, na wszystkich Mszach św. będzie modlitwa dziękczynna na czas kolędy. 

 

5. We wtorek uroczyste nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o godz. 18.00. 

 

6. W środę o godz. 18.30 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Szczególnie zapraszamy GOŚCI – Osoby i Rodziny spoza naszej Parafii!                     

- będzie modlitwa kolędowa.  

 

7. W przyszłą niedzielę dzieci z klas III zapraszamy na Mszę św. o godz. 15.00. 

 

8. Noworoczne spotkanie Wolontariatu Młodych w przyszłą niedzielę                                   

o godz. 18.00.  

 

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć po chórem.  
 

 
www.filipini.poznan.pl 


