
Ogłoszenia Parafialne 

Niedziela Miłosierdzia Bożego  - 24 kwietnia 2022r. 
 

1. Dziś, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego: 
 

 Rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Przed kościołem jest kwesta na CARITAS. 

Bóg zapłać! 
 

 Dzieci z klas III – przygotowujące się do I Komunii św. - na Mszy św.                                   

o godz. 11.30 – będą miały odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Katechezy                

są w poniedziałek i piątek wg ustalonych godzin. 
 

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

z uroczystością I Komunii św. Czcicieli Bożego Miłosierdzia zapraszamy na 

uroczyste nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, Mszę św. Po Mszy św. będzie 

spotkanie Bractwa Miłosierdzia. 
 

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

3. Dzieci z klas IV, które 21 maja będą przeżywać rocznicę I Komunii św. prosimy na 

katechezę w czwartek o godz. 17.00.  
 

4. Dzieci zapraszamy do włączenia się grupy parafialne tj. do scholi Dzieci Maryi i do 

Służby Liturgicznej - zbiórka w sobotę o godz. 10.00. 
 

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

i spotkanie w kościele. 
 

6. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy MAJ – miesiąc modlitwy MARYJNEJ. 

Zapraszamy na nabożeństwo majowe w niedzielę o godz. 16.30. 
 

7. Dzieci, które zbierały jałmużnę wielkopostną do skarbonek CARITAS zapraszamy 

w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 11.30 - nastąpi uroczyste ofiarowanie.  
 

8. We wtorek 3 maja 2022 będzie ARCHIDIECEZJALNE dziękczynienie za czas 

peregrynacji Matki Bożej w Archidiecezji Poznańskiej. Nasz Dekanat Poznań – Łazarz 

organizuje jednodniową dziękczynną pielgrzymkę autokarową na Jasną Górę 3 maja 

2022r. Wyjazd z Łazarza o godz. 5.30. Zgłoszenia w zakrystii. 
 

9. Planujemy „FILIPIŃSKIE WAKACJE 2022” dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 Wyjazd do Zakopanego - Służba Liturgiczna – od 26 czerwca do 3 lipca 

 Filipińskie środy dla dzieci w lipcu (6.07., 13.07., 20.07., 27.07.) 

 Filipińskie półkonie dla dzieci – od 8 do 12 sierpnia 

 Wczasy nad Bałtykiem w Mrzeżynie - od 16 do 26 sierpnia. Zapisy u ks. Sławomira. 
 

 RADA OSIEDLA organizuje w sobotę 30.04.2022 o godz. 14.00 - ognisko na 

Szachtach dla mieszkańców Świerczewa oraz rodzin z Ukrainy. Szczegóły na plakacie. 
 

Odszedł do wieczności: 
 

 śp. Lech Badziński, lat 87. 
Msza św. pogrzebowa będzie we wtorek o godz. 10.30,  

a pogrzeb na Górczynie o godz. 12.30. 
 

Wieczny odpoczynek ... 

 



www.filipini.poznan.pl 


