Ogłoszenia Parafialne
VII Niedziela Wielkanocna - Wniebowstąpienie Pańskie
16 maja 2021r.

1. Wczoraj (w sobotę) i dziś mamy w naszej parafii - uroczystości I-Komunii św. Po raz

pierwszy przyjmuje Jezusa w Komunii św. 46 dzieci (21-dziewcząt i 25-chłopców).
 w Białym Tygodniu dzieci przychodzą na Msze św. o godz. 18.30
 pielgrzymka dzieci I-komunijnych na Świętą Górę odbędzie się w piątek. Msza
św. na Świętej Górze o godz. 10.00.

2. Dziś

o godz. 18.00 zapraszamy na Oratorium pt. „Dobroć”. W Oratorium będą
zaprezentowane teksty Ojca Wiliama Fabera [czyt. Łiliama Fabera] oratorianina, który
nawrócił się na katolicyzm pod wpływem św. Jana Henryka Newmana. Szczegóły na
naszej stronie internetowej i plakacie.

3. Nabożeństwa majowe odprawiamy w naszym kościele:



w niedziele – o godz. 16.30
w dni powszednie – o godz. 18.00.

4. Dzieci

z kl. IV będą przeżywać I Rocznicę Komunii Św. w sobotę na Mszy św.
o godz. 18.30. We wtorek o godz. 17.00 - próba dla dzieci z funkcjami, a w piątek dla
wszystkich dzieci zakończona spowiedzią św. o godz. 17.00.

5. W

przyszłą niedzielę - uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w poniedziałek uroczystość NMP Matki Kościoła nasz ODPUST PARAFIALNY, a w środę 26 maja
- uroczystość Św. Filipa Neri i Dzień Matki – DZIEŃ ADORACJI
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. Wszystkich Parafian i Gości zachęcamy do
skorzystania z duchowych DARÓW tych dni. Zapraszamy do udziału w Mszach św.,
nabożeństwach i adoracji Najświętszego Sakramentu.

6. Pod chórem można nabyć prasę katolicką.
Do wieczności odeszli:

 śp. Waldemar Mielcarek, lat 63

Msza św. pogrzebowa i pogrzeb będą w Mosinie w poniedziałek o godz. 10.00.

 śp. Joanna Gliścińska, lat 89

Msza św. pogrzebowa będzie we wtorek o godz. 10.15,
a pogrzeb na Górczynie o godz. 11.30.

 śp. Katarzyna Ciszewska, lat 53

Msza św. pogrzebowa będzie w czwartek o godz. 8.45,
a pogrzeb w Żabikowie o godz. 10.00.
Wieczny odpoczynek ...

www.filipini.poznan.pl

