
Ogłoszenia Parafialne  

Niedziela Zesłania Ducha Świętego - 5 czerwca 2022r. 
 

1. Żywy Różaniec zapraszamy dziś na Mszę św. o godz. 10.15, a następnie na spotkanie.  
 

2. Jutro, w poniedziałek - uroczystość NMP Matki Kościoła 

- NASZ ODPUST PARAFIALNY.  

- Msze św. będą - o godz. 8.00, 10.15 i 18.30. 

- Suma odpustowa i procesja  - o godz. 18.30.  

  Będzie jej przewodniczyć ks. Kanonik Benedykt Glinkowski.  

  Będzie z nami ks. Kanonik Tadeusz Magas, który obchodzi 50 rocznicę kapłaństwa                    

  i kapłani z dekanatu Poznań – Łazarz. 

        Parafian i Gości zapraszamy do skorzystania z duchowych darów tego święta.  
 

4. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe: 

w niedziele – po Mszy św. o godz. 10.15 

we wtorek i środę – o godz. 18.00 

w poniedziałek, czwartek, piątek i sobotę – po Mszy św. wieczornej 
 

5. Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawiamy w środę o godz. 18.30.                       

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

- w intencji RODZIN 
 

6. Wszystkich, którzy zgłosili się na wczasy do Mrzeżyna od 16 do 26 sierpnia br. prosimy                 

w piątek 10 czerwca na Mszę św. wieczorną i spotkanie. 
 

7. Przyszła niedziela to uroczystość Najświętszej Trójcy. W parafii na Dębcu – odpust. 

 - Jest to druga niedziela miesiąca – dzień modlitwy w intencji dobrodziejów                               

i ofiarodawców naszej Parafii i Kongregacji. Serdeczne Bóg zapłać! za ofiary na potrzeby 

naszego kościoła. 

 - Przed kościołem, będzie zbiórka ofiar do puszek na Wydział Teologiczny w Poznaniu, 

Katolicki Uniwersytet Lubelski i Szkoły Katolickie.  
 

8. Już dziś informujemy, że w uroczystość Bożego Ciała, 16 czerwca 2022r., procesja 

eucharystyczna przejdzie ulicami naszego osiedla: ul. Kołłątaja, Buczka, Krasickiego, 

Lelewela i Vetulaniego. Ołtarze będą:  I – ul. Kołłątaja - Vetulaniego, II – ul. Kołłątaja - Buczka, 

III – ul. Buczka - Krasickiego, IV – Vetulaniego - Lelewela. Jak zawsze bardzo prosimy 

Parafian o pomoc w przygotowaniu PROCESJI i OŁTARZY! Bóg zapłać za ofiary na 

KWIATY składane do skarbony w kościele na dekoracje na Boże Ciało. 

 

Do wieczności odeszli: 
 

śp. Anatoliusz Matwiejczuk, lat 72 
 

śp. Jerzy Teuschner (czyt. Tojszner), lat 80 
 

śp. Krystyna Nowak, lat 85 

Msza św. pogrzebowa będzie we wtorek o godz. 10.15,  
a pogrzeb na cmentarzu w Morasku o godz. 12.00.  

 

śp. Regina Klinger-Hęćko, lat 93 

Pogrzeb będzie w środę na Miłostowie od Warszawskiej o godz. 12.45. 
 

śp. Helena Przybylak, lat 91, Msza św. pogrzebowa będzie w czwartek o godz. 9.45,  

a pogrzeb na cmentarzu na Górczynie o godz. 11.00.  
Modlitwa różańcowa w kościele o godz. 9.15. 

 

Wieczny odpoczynek ... 

 
www.filipini.poznan.pl 


