
Ogłoszenia Parafialne  

Niedziela Najświętszej Trójcy  - 12 czerwca 2022r. 
 

1. Dziś - uroczystość Najświętszej Trójcy. W parafii na Dębcu – odpust. 

 - u nas 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. Do zakrystii ministranckiej zostały wykonane 

nowe szafy. Zostały również założone kamery monitoringu na zewnątrz kościoła. Obecnie 

musimy naprawić rzutnik do wyświetlania pieśni na ekranie. Planujemy malowanie biura 

parafialnego.  
 

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

Katolicki Uniwersytet Lubelski i Szkoły Katolickie.  
 

2. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe: 

w niedziele – po Mszy św. o godz. 10.15 

we wtorek z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego – o godz. 18.00 (po Mszy św. 

spotkanie Bractwa Miłosierdzia)  

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

3. Dziewczęta do sypania kwiatków i chłopców do dzwonienia na procesjach zapraszamy na 

próbę w poniedziałek o godz. 19.00. W kaplicy św. Filipa będzie wystawiony kosz na płatki 

kwiatów do sypania na procesjach.  
 

4. W środę o godz. 18.00 - Modlitwa Różańcowa i Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy. O godz. 18.30 - uroczysta Msza św. z nieszporami ku czci Najświętszego 

Sakramentu. Po Mszy św. będzie nabożeństwo czerwcowe i procesja wokół kościoła. 
 

5. W czwartek przypada uroczystość Bożego Ciała.  

 - Msze św. odprawiamy o godz. 7.00, 9.00, 10.15, 11.30 i popołudniu o godz. 14.00                      

- w intencji PARAFII, KONGREGACJI i GOŚCI - z procesją EUCHARYSTYCZNĄ. 

 - Msza św. o godz. 14.00 zostanie odprawiona na zewnątrz kościoła. 
 

 - Procesja przejdzie ulicami naszego osiedla: ul. Kołłątaja, Buczka, Krasickiego, 

Lelewela i Vetulaniego. 
 

 - Ołtarze będą: I – przy ul. Kołłątaja/Vetulaniego,  II – przy ul. Kołłątaja/Buczka,                  

III – przy ul. Buczka/Krasickiego, IV – przy   ul. Lelewela/Vetulaniego. 
 

 - Jak zawsze bardzo Prosimy Parafian o pomoc w przygotowaniu PROCESJI                                        

i OŁTARZY! Wszystkich, w miarę możliwości, prosimy o włączenie się w przygotowanie 

ołtarzy i przyozdobienie swoich domów.  
 

 - Bóg zapłać za ofiary składane do skarbony na kwiaty na dekoracje na Boże Ciało! 
 

6. Chętnych do asysty procesyjnej na Boże Ciało i Oktawę zapraszamy na spotkanie w środę 

po Mszy św. wieczornej. 
 

7. Centralna procesja eucharystyczna Poznania wyruszy w czwartek z kościoła Bożego Ciała 

po Mszy św. o godz. 10.00 i przejdzie ulicami miasta do Katedry. 
 

Do wieczności odeszła: 

śp. Zdzisława Dura,lat 86. Msza św. pogrzebowa będzie we wtorek o godz. 10.30,  

a pogrzeb na cmentarzu na Górczynie o godz. 12.00.  
Modlitwa różańcowa w kościele o godz. 10.10. Wieczny odpoczynek ... 



 

 
www.filipini.poznan.pl 


