
Ogłoszenia Parafialne - IV Niedziela Wielkanocna – 8 maja 2022r. 
 

Dzisiejsza niedziela jest Światowym Dniem Powołań i rozpoczyna czas modlitwy               

o powołania do służby w kościele. Modlimy się w intencji kleryków i o powołania 

kapłańskie i zakonne. Po Mszach św., przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiarę na 

Arcybiskupie Seminarium Duchowne. Bóg zapłać! 
 

1. Dziś, w drugą niedzielę miesiąca, modlimy się w intencji dobrodziejów i 

ofiarodawców Parafii i Kongregacji. Bardzo dziękujemy za każde wsparcie - duchowe i 

materialne oraz dzisiejsze ofiary złożone na tacę. Bóg zapłać! W ostatnim czasie zostały 

wymalowane: zakrystia kapłańska i ministrancka oraz salka na piętrze. Do zakrystii 

ministranckiej zostały wykonane nowe szafy. 
 

2. Nabożeństwa majowe odprawiamy: 

w niedziele – o godz. 16.30, a w dni powszednie – o godz. 18.00. 
 

3. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego odbędzie się we wtorek w łączności                                 

z nabożeństwem majowym o godz. 18.00. Po Mszy św. wieczornej - spotkanie Bractwa 

Miłosierdzia. 
 

4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.30.                       

W pierwszą środę po I sobocie miesiąca będziemy modlić się przez wstawiennictwo 

Św. Józefa - w intencji RODZIN (szczególnie dzieci i rodziców przygotowujących 

się do I Komunii św.). 
 

5. Rozpoczynamy ostatni tydzień przygotowania do uroczystości I Komunii św. 

Katechezy dla dzieci z klas III będą w poniedziałek i piątek według ustalonych godzin. 

Spowiedź św. dzieci będzie w piątek o godz. 15.00 i w sobotę o godz. 11.00. Spowiedź 

św. rodziców i gości codziennie od godz. 18.00 do 18.30 oraz w piątek i sobotę po 

Spowiedzi św. dzieci.   
 

6. I Komunia św. odbędzie się w sobotę 14 maja 2022r. o godz. 15.00 i 16.45 oraz                      

w niedzielę 15 maja 2022r. o godz. 11.30.  
 

7. Dzieci z klas IV przygotowują się do I rocznicy Komunii św., która będzie się                          

w sobotę 21 maja 2022r. na Mszy św. o godz. 18.30.  Dlatego dzieci z klas IV prosimy 

na katechezę w czwartek na godz. 17.00. 
 

8. W przyszłą niedzielę 15 maja o godz. 18.00 zapraszamy na ostatnie przed wakacjami 

oratorium pt. "Pod płaszczem Maryi", z tekstami św. J. H. Newmana oraz                               

z wartościową muzyką. Szczegóły na plakacie i na naszej stronie internetowej.   
 

9. Pod chórem można nabyć prasę katolicką.  
 

Do wieczności odeszli: 
 

śp. Ireneusz Szplit, lat 70, 

Msza św. pogrzebowa będzie w poniedziałek o godz. 11.00,  

a pogrzeb w Kicinie o godz. 13.00. 

śp. Stanisława Przebierała, lat 94, 

Msza św. pogrzebowa będzie we wtorek o godz. 9.45,  

a pogrzeb na Górczynie o godz. 11.00.  

śp. Irena Adamska, lat 85, mama ks. Adama Adamskiego C.Or.  



 

Uroczystość pogrzebu odbędzie w środę w Kępnie. 

 

Msza św. w kościele św. Marcina o godz.12.00  

(godz.11.30 modlitwa różańcowa)  

potem przejazd na cmentarz parafialny w Kępnie. 
 
 

Wieczny odpoczynek ... 
           

 
www.filipini.poznan.pl 


