
Ogłoszenia Parafialne  

 

DRUGA NIEDZIELA  PO BOŻYM NARODZENIU 
 

2 stycznia 2022r. 

 

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

Podziękowania i prośby nowennowe składamy przy obrazie Matki Bożej. Zapraszamy! 

 

2. W czwartek - uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli. Podczas wszystkich 

Mszy św., które będą o godz. 7.00, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00 i 17.00 poświęcimy kadzidło               

i kredę, które będzie można nabyć na stoliku pod chórem. Przed kościołem będzie kwesta na 

misje.  

 

 Dzieci zapraszamy na Mszę św. o godz. 11.30. Po Mszy św. będą Jasełka przygotowane 

przez scholę Dzieci Maryi i ministrantów.  

 

 Grupy parafialne – szczególnie Żywy Różaniec - zapraszamy w Trzech Króli na Mszę św. 

o godz. 15.00.  

 

 Jest to I Czwartek miesiąca - będziemy modlić się w intencji kapłanów, kleryków                          

i o powołania kapłańskie i zakonne. Godzina Święta – Adoracja Najświętszego Sakramentu 

będzie od godz. 16.00 do 17.00. 

 

3. W I piątek miesiąca Msze św. będą o godz. 8.00, 17.00 – z udziałem dzieci i 18.30                         

– z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Spowiedź św. o godz. 8.00 i od 

16.30 do 18.30. 

 

4. Trwamy w modlitwie kolędowej! W tym roku nie będzie odwiedzin kolędowych                     

w Waszych domach. Zapraszamy do modlitwy w kościele parafialnym. Szczegółowe 

PLANY są wyłożone pod chórem. Bardzo prosimy aby w wyznaczonym dniu przygotować 

w swoim domu miejsce kolędowej modlitwy. Na stole ustawiamy krzyż i świece oraz wodę 

święconą. Po Mszy św. i kapłańskim błogosławieństwie w kościele jest modlitwa w domu                    

i pokropienie wodą święconą domowników, domu i mieszkania. 

 

5. W przyszłą niedzielę, drugą miesiąca, będziemy modlić się w intencji dobrodziejów                      

i ofiarodawców naszej Parafii i Kongregacji. Po Mszach św. będzie kwesta na budowę 

nowej świątyni pw. Bł. Stefana Wyszyńskiego – jako wotum wdzięczności za czas 

NAWIEDZENIA Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej Archidiecezji. 

 

6. W przyszłą niedzielę dzieci zapraszamy na Mszę św. o godz. 11.30. Po Mszy św. będzie 

spotkanie kolędowe przy żłóbku prowadzone przez naszych kleryków. 

 

7. Za tydzień 9 stycznia zapraszamy do naszego kościoła na koncert kolęd, w którym 

wystąpią: Andrzej Michałowski - śpiew, Michał Zator - śpiew i harfa, Robert Hauptmann – 

organy oraz ks. Waldemar Partyka C.Or. Koncert rozpocznie się o godz. 18.00.   

 
www.filipini.poznan.pl 


