
Ogłoszenia Parafialne  

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

17 kwietnia 2022r. 

 

Wszystkim składamy serdeczne życzenia świąteczne.  

Zmartwychwstał PAN prawdziwie  ALLELUJA! 

- błogosławionych, zdrowych i spokojnych ŚWIĄT WIELKANOCNYCH. 

życzą FILIPINI 

Szczęść Boże !!! 
 

 DZIĘKUJEMY - TYM, którzy przygotowywali liturgię Wielkiego Tygodnia – 

lektorom, ministrantom, kandydatom, scholi dziecięcej, organistom, czytającym i 

śpiewającym Pasję oraz TYM, którzy przygotowali naszą świątynię parafialną do Świąt 

Wielkanocnych za Dekoracje Grobu Pańskiego, Ciemnicy i dekoracje kwiatowe. I TYM, 

którzy przekazali ofiary!  

 DZIĘKUJEMY za włączenie się w akcję charytatywną pod hasłem "Podziel się                                  

z potrzebującymi". Siostry Elżbietanki z ul. Łąkowej dziękują za DARY żywnościowe.  

WSZYSTKIM - Serdeczne Bóg zapłać!!! 

 
 

1. Dziś, w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, Msze św. są o godz. 6.30                             

(z procesją rezurekcyjną), 9.00, 10.15, 11.30, 15.00 i 17.00.  

 

2. Jutro, w drugi dzień świąt, Msze św. będą o godz. 7.00, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00               

i 17.00. Ofiary z tacy przekażemy na Wydział Teologiczny w Poznaniu, Szkoły 

Katolickie i Katolicki Uniwersytet Lubelski. 

 

3. Nowennę do Miłosierdzia Bożego odprawiamy codziennie do Niedzieli Miłosierdzia 

Bożego o godz. 15.00 razem ze Mszą św. 

 

4. W środę o godz. 18.30 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św. 

Będziemy modlić się w intencji POWOŁANYCH do SŁUŻBY w KOŚCIELE: 

księży, kleryków i siostry zakonne. Zapraszamy! 

 

5. Dzieci z klas III – przygotowujące się do I Komunii św. - zapraszamy na katechezę               

w piątek według ustalonych godzin. W sobotę o godz. 11.00 jest I Spowiedź św.,                  

a w przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.30 – odbędzie się uroczyste odnowienie 

przyrzeczeń chrzcielnych. Wszystkich prosimy o modlitwę w intencji dzieci                         

i rodziców. 

 

6. W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych – z racji oktawy 

wielkanocnej. 

 

7. Za tydzień - Niedziela Miłosierdzia Bożego - rozpoczniemy Tydzień Miłosierdzia.           

O godz. 15.00 będzie uroczyste nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Msza św. 

Przed kościołem - kwesta na CARITAS.  

 



www.filipini.poznan.pl 


