Ogłoszenia Parafialne
II Niedziela Wielkiego Postu – 28 lutego 2021r.
1. Wczoraj, w sobotę rozpoczęliśmy WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE
PARAFIALNE, pod hasłem „Nasz dom – domem Maryi i Józefa”. Rekolekcje
prowadzi ks. Dariusz Dąbrowski C.Or. - ze Świętej Góry. Podczas rekolekcji będą
również spotkania rekolekcyjne dla dzieci w poniedziałek, wtorek, środę o godz. 17.00.
Cały plan rekolekcji jest podany w Internecie i w przedsionku kościoła. Zapraszamy!
2. Nabożeństwo Gorzkich Żali - dziś o godz. 16.00.
3. Dziś przed kościołem - kwesta na Krajowy Fundusz Misyjny - "Ad Gentes". Bóg
zapłać za ofiary!
4. Dzieci z klas III - przygotowujące się do I Komunii Św. zapraszamy na katechezę
jutro, w poniedziałek o godz. 17.00.
5. W środę o godz. 18.00 – Różaniec i Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
6. Próba scholi dziecięcej w piątek po Mszy św. i Drodze Krzyżowej dla dzieci,
a zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 10.00. Zapraszamy dziewczynki do
śpiewania w scholi, a chłopców do służenia przy ołtarzu.
7. W tym tygodniu przypadają:
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 okazja do Spowiedzi św.









I Piątek miesiąca

Msza św. o godz. 8.00 i Droga Krzyżowa
Rano odwiedzimy chorych z Komunią św. (tylko Tych, którzy zaproszą!)
Spowiedź św. dzieci – od godz. 16.30
Msza św. i Droga Krzyżowa dla dzieci – o godz. 17.00
Droga Krzyżowa i Spowiedź św. - godz. 18.00
Msza św. z nabożeństwem do NSP Jezusa – o godz. 18.30
Klasy VII i VIII przychodzą na Mszę św. o godz. 18.30 i katechezę
 Droga Krzyżowa dla młodzieży - godz. 19.30



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.
8. Msza św. dla rodzin dzieci z autyzmem w sobotę o godz. 17.00.
9. Żywy Różaniec zapraszamy w przyszłą niedziela na Mszę św. o godz. 10.15. Po Mszy
św. będzie spotkanie w kościele.
10.W przyszłą niedzielę o godz. 18.00 zapraszamy na Oratorium pt. „Pasja Jezusa
Chrystusa według św. Jana Henryka Newmana”, podczas którego można będzie
wysłuchać całego kazania św. Kardynała, na temat duchowych cierpień Jezusa.
Szczegóły na plakacie.
11.Na stoliku pod chórem można nabyć prasę katolicką.
Odszedł do wieczności:
 śp. Stanisław Dura, lat 78
Msza św. pogrzebowa będzie we wtorek o godz. 11.15, a pogrzeb na Górczynie o 12.30.
modlitwa różańcowa w kościele – 10.45
Wieczny odpoczynek ...
www.filipini.poznan.pl

