
Ogłoszenia Parafialne  

 ŚRODA POPIELCOWA  - 2 marca 2022r. 
 

1. Dziś rozpoczynamy Wielki Post. Msze św. są o godz. 8.00, 10.15, 17.00                    

i 18.30 z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podczas wszystkich 

Mszy św. poświęcamy popiół i posypujemy nasze głowy.  

 Przed kościołem - zbiórka ofiar na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. 

Informacje o możliwości innej pomocy są w Internecie. Bóg zapłać! 

 Dziś obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły. Nasz 

POST ofiarujmy w intencji POKOJU na UKRAINIE.  
 

2. Kuria Metropolitalna informuje, że jutro, w czwartek, 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. 
 

3. W piątek zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej:  

 z udziałem dorosłych po Mszy św. o godz. 8.00 

 z udziałem dzieci - po Mszy św. o godz. 17.00  

 z udziałem dorosłych - o godz. 18.00 

 z udziałem młodzieży – o godz. 19.30. 
 

4. Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym będą we wszystkie niedziele 

Wielkiego Postu o godz. 16.00. Kazania pasyjne wygłosi ks. Artur Wojczyński – 

wikariusz z parafii Matki Bożej Pocieszenia z Podolan.  
 

5. Wielkopostne Rekolekcje Parafialne odbędą się od drugiej Niedzieli Wielkiego 

Postu do środy. Poprowadzi je ks. Mirosław Prasek C.Or. - filipin z Grodziska 

Wielkopolskiego. Rekolekcje rozpoczniemy w dniu 400 – lecia kanonizacji św. 

Filipa Neri - w sobotę 12 marca o godz. 18.30 – Mszą św. z poświęceniem 

WITRAŻA DUCHA ŚWIĘTEGO. 
 

6. Będą również NIEDZIELNE Rekolekcje Wielkopostne - od trzeciej Niedzieli 

Wielkiego Postu.  Będą to Msze św. o godz. 17.00 z kazaniami rekolekcyjnymi. 

Te rekolekcje poprowadzi ks. Artur Wojczyński – wikariusz z parafii Matki 

Bożej Pocieszenia z Podolan.  
 

7. W I niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18.00 zapraszamy na ORATORIUM pt. 

„Łzy Chrystusa z krzyża”. Będą rozważane 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 potrzebujących. W Wielkim Poście prowadzimy  

akcję charytatywną pod hasłem "Podziel się z potrzebującymi". Jest to zbiórka 

żywności na potrzeby jadłodajni. W kaplicy św. Filipa są ustawione kosze na 

DARY.  

 
www.filipini.poznan.pl 


