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POMOC DLA POSZKODOWANYCH PRZEZ AGRESJĘ 

ROSYJSKĄ UKRAIŃCÓW 

 W odpowiedzi na Apel Księdza Arcybiskupa Stanisława 

Gądeckiego dziś, w niedzielę i w Środę Popielcową przed kościołem jest 

zbiórka ofiar na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. Bóg zapłać! 

Szczegóły podajemy w gablocie i na stronie w Internecie. 

1. W Środę Popielcową rozpoczynamy Wielki Post. Msze św. zostaną odprawione                

o godz. 8.00, 10.15, 17.00 i 18.30. Podczas wszystkich Mszy św. będzie poświęcenie 

popiołu i posypanie głów. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od 

pokarmów mięsnych i post ścisły, od których nie ma dyspensy. Nasz POST 

ofiarujmy w intencji POKOJU na UKRAINIE. Nowennę do Matki Bożej 

Nieustającej pomocy odprawimy jak zawsze o godz. 18.30. 
 

2. Kuria Metropolitalna informuje, że w czwartek 3 marca, o godz. 18.30 zostanie 

odprawiona w naszym mieście tradycyjna Droga Krzyżowa. Rozpocznie się ona 

Mszą św. w poznańskiej katedrze o godz. 18
00

 i przejdzie do kościoła pw. św. 

Małgorzaty na poznańskiej Śródce. Zapraszamy do udziału w tym wielkopostnym 

nabożeństwie, przez które pragniemy oddać cześć cierpiącemu Zbawicielowi, 

przebłagać za grzechy własne, naszego miasta i Ojczyzny oraz uprosić potrzebne 

łaski dla wszystkich współczesnych chrześcijan.  
 

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

katechezę: grupa I – godz. 16.00, grupa II - godz. 17.00.  
 

4. W tym tygodniu przypadają: 

I Czwartek miesiąca 

dzień modlitwy w intencji kapłanów, kleryków, sióstr   

i o powołania kapłańskie i zakonne 

 Okazja do Spowiedzi św. – od godz. 18.00 

 Msza św. o Chrystusie Najwyższym Kapłanie – godz. 18.30 

 Godzina Święta – po Mszy św. wieczornej do godz. 20.00  

– adoracja Najświętszego Sakramentu 
 

I Piątek miesiąca 

 Msza św. o godz. 8.00 i Droga Krzyżowa 

 Rano odwiedzimy chorych z Komunią św. 

 Spowiedź św. dzieci – od godz. 16.30 

 Msza św. i Droga Krzyżowa z udziałem – o godz. 17.00 

 Droga Krzyżowa dla dorosłych - godz. 18.00 

 Msza św. z nabożeństwem do NSP Jezusa – o godz. 18.30  

 Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży - godz. 19.30 
 

 Klasy VII – zapraszamy w piątek na Drogę Krzyżową o godz. 18.00, Mszę św.                  

o godz. 18.30 i katechezę. 



I Sobota miesiąca 

 Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi – godz. 8.00 

 Nabożeństwo Różańcowe – godz. 18.00. 
 

- W I sobotę miesiąca zapraszamy mężczyzn do uczestnictwa w spotkaniu 

Wojowników Maryi. Różaniec wynagradzający o godz. 7.30, Msza Św. o godz. 8.00, 

po Mszy św. Medytacja w kościele. 
 

5. Żywy Różaniec zapraszamy w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 10.15                         

i spotkanie w kościele. 
 

6. Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym będziemy odprawiać we 

wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.00.  
 

7. Zapraszamy za tydzień, w niedzielę o godz. 18.00 na oratorium pt. „Łzy 

Chrystusa z krzyża”, w którym będziemy rozważać teksty św. Jana Henryka 

Newmana oraz sługi Bożego Fultona Sheena, przy udziale artystów związanych                    

z naszym oratorium. Szczegóły na plakacie.    
 

8. Siostry Elżbietanki w Poznaniu prowadzą przy ul. Łąkowej jadłodajnię, wydającą 

codziennie kilkaset posiłków dla ubogich i potrzebujących. Nasza parafia zamierza 

się włączyć w akcję pomocy siostrom elżbietankom poprzez akcję charytatywną pod 

hasłem "Podziel się z potrzebującymi". Będzie to zbiórka masła, margaryny oraz 

produktów długoterminowych na potrzeby jadłodajni. Bardzo prosimy o składanie 

darów w kaplicy św. Filipa, które zostaną dostarczane do Domu św. Elżbiety. Akcja 

trwać będzie przez cały okres Wielkiego Postu - szczegóły na plakatach. W imieniu 

potrzebujących dziękujemy za ofiarność!  
 

9. Serdeczne Bóg zapłać! Za ofiary na rzecz Archidiecezji Poznańskiej – Daninę 

Diecezjalną i na potrzeby naszej PARAFII - na monitoring zewnętrzy kościoła                       

i malowanie.  

 - We wtorek 22 lutego 2022 roku zakończyliśmy malowanie kościoła.  

 - Od środy mamy w kościele przy obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy                    

i figurze św. Józefa - ŚWIECZNIK WOTYWNY. Zapalanie świec jest symbolem 

czuwania i modlitwy. Wielu prosiło o taką możliwość w naszym kościele.  

 

Odeszła do wieczności: 

 śp. Domicela Lewandowska, lat 94 

Msza św. pogrzebowa będzie w czwartek o godz. 11.00,  

a pogrzeb na Miłostowie od Gnieźnieńskiej o godz. 13.30. 
 

Wieczny odpoczynek ... 
 

 
www.filipini.poznan.pl 


