
Ogłoszenia Parafialne  

 I Niedziela Wielkiego Postu  -  6 marca 2022 r. 
 

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

2. Dziś i we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.00 odprawiamy nabożeństwo 

Gorzkich Żali. Kazania pasyjne wygłosi ks. Artur Wojczyński – wikariusz z parafii 

Matki Bożej Pocieszenia z Podolan.  Zapraszamy! 
 

3. Dziś 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.    
 

4. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. przychodzą na katechezy w poniedziałek: 

grupa I – godz. 16.00,  grupa II - godz. 17.00 i w piątek grupa I i II - godz. 16.00. 
 

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

środę po I sobocie miesiąca będziemy modlić się w intencji RODZIN - przez 

wstawiennictwo Św. Józefa.  
 

6. W piątek odprawiamy nabożeństwa Drogi Krzyżowej:  

 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.    
 

7. 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. Zapraszamy! 
 

8. W przyszłą niedzielę przed kościołem - kwesta na Krajowy Fundusz Misyjny                             

- "Ad Gentes". 
 

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

Diecezjalną, na potrzeby naszej PARAFII - na malowanie i monitoring zewnętrzy 

kościoła oraz na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy (w Niedzielę i Środę 

Popielcową – zebraliśmy 9.250 zł). 
 

10. 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.  
 

11. Pod chórem można nabyć prasę katolicką - Przewodnik Katolicki i Gościa Niedzielnego. 
 

Odszedł do wieczności: 

śp. Marian Ganasiński, lat 70  

Msza św. pogrzebowa i pogrzeb odbędą się w Rokietnicy w piątek o godz. 11.00. 
 

Wieczny odpoczynek ... 

 
www.filipini.poznan.pl 


