
Ogłoszenia Parafialne  

IV Niedziela Wielkiego Postu   

27 marca 2022r. 
 

 

 

1. Dziś mamy NIEDZIELĘ MISYJNĄ. Jest z nami o. Marcin Wrzos OMI - Oblat 

Maryi Niepokalanej z ul. Ostatniej. Wspieramy duchowo i materialnie dzieło 

MISJI OBLACKICH. 
 

2. Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym odprawiamy dziś i we wszystkie 

niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.00.  
 

3. Trwają u nas NIEDZIELNE Rekolekcje Wielkopostne. Msze św. o godz. 17.00              

z kazaniami rekolekcyjnymi odprawia ks. Artur Wojczyński – wikariusz z parafii 

Matki Bożej Pocieszenia z Podolan.  
 

4. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. zapraszamy na katechezę                             

w poniedziałek: grupa I – godz. 16.00,  grupa II - godz. 17.00. 
 

5. W środę o godz. 18.00 – Różaniec i godz. 18.30 - Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. Zapraszamy. 
 

6. W tym tygodniu przypadają: 

Czwartek przed I piątkiem 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 Eucharystii – 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 dzieci – 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. 



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

i spotkanie w kościele. 
 

8. Za tydzień, w niedzielę o godz. 18.00, zapraszamy na koncert fortepianowy do 

naszego oratorium, w wykonaniu Filipa Grześkowiaka, absolwenta Poznańskiej 

Akademii Muzycznej. W programie koncertu m.in. muzyka Bacha, Chopina i Lista  

(czyt. Liszta). Szczegóły na plakacie.  
 

9. Od dziś można nabyć wielkanocne paschaliki Caritas (są obok św. Antoniego). 
 

10. W kaplicy św. Filipa są ustawione kosze na DARY żywnościowe dla Sióstr 

Elżbietanek z ul. Łąkowej, które prowadzą jadłodajnię dla potrzebujących.    
 

11. Serdeczne Bóg zapłać! za ofiary składane do skarbony pod chórem na kwiaty 

do Grobu Pańskiego i dekoracje świąteczne kościoła oraz za Daninę 

Diecezjalną. 

 

Odeszli do wieczności: 

 

 śp. Anna Kobelska, lat 85 

Msza św. pogrzebowa i pogrzeb będą  

na cmentarzu przy ul. Bluszczowej we wtorek o godz. 11.00. 

 

 śp. Mirosław Gosławski, lat 64 

Msza św. pogrzebowa będzie w środę o godz. 8.00,  

a pogrzeb na Miłostowie od Warszawskiej o godz. 14.15. 

 

Wieczny odpoczynek ... 

 

 
www.filipini.poznan.pl 


