Ogłoszenia Parafialne - VI Niedziela Zwykła - 14 lutego 2021 r.
1. Dziś w drugą niedzielę miesiąca modlimy się w intencji dobrodziejów

i ofiarodawców naszej Parafii i Kongregacji.
 Mamy założoną pod chórem, pośrodku między drzwiami - nową bezdotykową
KROPIELNICĘ do WODY ŚWIĘCONEJ. Bóg zapłać wszystkim
OFIARODAWCOM i DOBRODZIEJOM.
2. We wtorek uroczyste nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o godz. 18.00, a po

Mszy św. spotkanie Bractwa Miłosierdzia.
3. W Środę Popielcową rozpoczynamy Wielki Post. W tym dniu Msze św. zostaną

odprawione o godz. 8.00, 10.15, 17.00 i 18.30. Podczas wszystkich Mszy św.
będzie poświęcenie popiołu i posypanie głów. Przed kościołem - kwesta do
puszek na CARITAS Archidiecezji Poznańskiej. W Środę Popielcową
obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły, od
których nie ma dyspensy. Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
odprawimy o godz. 18.30.
4. W piątek zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej:





z udziałem dorosłych po Mszy św. porannej
z udziałem dzieci - o godz. 17.00
z udziałem dorosłych - o godz. 18.00
z udziałem młodzieży – o godz. 19.30.

5. Próby scholi dziecięcej oraz zbiórki dla ministrantów w czasie Wielkiego

Postu będą odbywać się w piątki po Drodze Krzyżowej dla dzieci. Chłopców
chętnych do służenia przy ołtarzu prosimy o zgłoszenia do ks. Grzegorza.
6. W sobotę o godz. 17.00 - Msza św. dla rodzin dzieci z autyzmem.
7. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. i rodziców zapraszamy w przyszłą

niedzielę na Mszę św. o godz. 15.00.
8. Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym będziemy odprawiać w

naszym kościele we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.00. Kazania
pasyjne będzie głosił ks. Dawid Majda C.Or. - ze Świętej Góry.
9. Wielkopostne Rekolekcje Parafialne odbędą się od drugiej Niedzieli Wielkiego

Postu (28.02. - 3.03.2021). Poprowadzi je ks. Dariusz Dąbrowski C.Or. - ze
Świętej Góry.
10. Pod chórem można nabyć prasę katolicką - Przewodnik Katolicki i Gościa

Niedzielnego.
www.filipini.poznan.pl

