Ogłoszenia Parafialne
IV Niedziela Zwykła – 31 stycznia 2021r.
1.

We wtorek - Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej
Gromnicznej - Dzień Życia Konsekrowanego.





2.

3.

4.

w Katedrze - Msza św. o godz. 10.00.
U nas Msze św. będą: o godz. 8.00, 10.15, 17.00 i 18.30.
Na każdej Mszy św. święcimy gromnice.
Przed kościołem - zbiórka do puszek na pomoc dla klasztorów
klauzurowych.
Bóg zapłać!

Również serdeczne Bóg zapłać! Za ofiary kolędowe na potrzeby
naszej PARAFII i Daninę DIECEZJALNĄ oraz za ofiary dla
MINISTRANTÓW.
- Pod chórem obok Św. Antoniego są wyłożone obrazki kolędowe,
koperty na DANINĘ i naczynia z wodą święconą.
W środę o godz. 18.30 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy. Prośby i podziękowania nowennowe składamy przy
obrazie Matki Bożej.
W tym tygodniu mamy:
I Czwartek miesiąca
dzień modlitwy w intencji kapłanów, kleryków i o powołania
kapłańskie i zakonne



Msza św. o Chrystusie Najwyższym Kapłanie – godz. 18.30
Godzina Święta – po Mszy św. wieczornej do godz. 20.00
– adoracja Najświętszego Sakramentu

I Piątek miesiąca
 Rano odwiedzimy chorych z Komunią św.
(tylko Tych, którzy zaproszą!)
 Spowiedź św. – od godz. 16.30,

 Msza św. dla dzieci – godz. 17.00,
- podczas Mszy św. o godz. 17.00 - będziemy się
modlić za dzieci i młodzież z grup parafialnych - scholi,
ministrantów, kandydatów na ministrantów, lektorów
i Wolontariatu oraz ich rodzin.
 Spowiedź św. - od godz. 18.00,
 Msza św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
- godz. 18.30.
 Klasy VII i VIII
- zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.30 i katechezę.
I Sobota miesiąca
 Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi – godz. 8.00
 Nabożeństwo Różańcowe – godz. 18.00.
- W I sobotę miesiąca zapraszamy mężczyzn do uczestnictwa
w spotkaniu Wojowników Maryi. Różaniec wynagradzający
o godz. 7.30, Msza Św. o godz. 8.00, po Mszy św. medytacja
w kościele.
5.
6.

7.

8.

Msza św. dla rodzin dzieci z autyzmem w sobotę o godz. 17.00.
Chłopców chętnych do służenia przy ołtarzu zapraszamy na
zbiórkę w sobotę o godz. 10.00.
Żywy Różaniec zapraszamy w przyszłą niedziela na Mszę św.
o godz. 10.15. Po Mszy św. będzie spotkanie w kościele.
Na stoliku pod chórem można nabyć prasę katolicką.

www.filipini.poznan.pl

