Ogłoszenia Parafialne
Niedziela Zesłania Ducha Świętego
23 maja 2021r.
Jutro - w poniedziałek
- uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – nasz ODPUST parafialny

 Msze św. będą - o godz. 8.00, 10.15 i 18.30.
 Suma odpustowa - o godz. 18.30. Będzie jej przewodniczyć ks. Kanonik Rafał
Pierzchała – proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia z Podolan

 Parafian i Gości zapraszamy do skorzystania z duchowych darów tego święta.
1. Nabożeństwa majowe odprawiamy:
 w niedziele – o godz. 16.30
 w dni powszednie – o godz. 18.00.
2. W środę 26 maja mamy uroczystość Św. Filipa Neri, Dzień Matki i całodzienną
ADORACJĘ Najświętszego Sakramentu.
- uroczysta Msza św. odpustowa ku czci św. Filipa - o godz. 18.30. Będzie nam
przewodniczył i kazanie wygłosi ks. Dawid Majda C.Or. - filipin ze Świętej Góry.
- Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy zostanie odprawiona razem
z nabożeństwem majowym
- Plan Adoracji jest podany w przedsionku i na naszej stronie w Internecie
- przez cały dzień można skorzystać z Sakramentu Spowiedzi św.
- Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w tej uroczystości!
3. Przyszła niedziela to uroczystość Najświętszej Trójcy. W parafii na Dębcu - odpust.
4. Już dziś informujemy, że w uroczystość Bożego Ciała, 3 czerwca 2021r., procesja
eucharystyczna przejdzie ulicami naszego osiedla: ul. Kołłątaja, Buczka, Krasickiego,
Lelewela i Vetulaniego. Ołtarze będą: I – ul. Kołłątaja - Vetulaniego, II – ul. Kołłątaja Buczka, III – ul. Buczka - Krasickiego, IV – Vetulaniego - Lelewela. Jak zawsze bardzo
prosimy Parafian o pomoc w przygotowaniu PROCESJI i OŁTARZY!
5. Za dwa tygodnie 6 czerwca o godz. 18.00, zapraszamy do oratorium na wykład p. prof.
Grzegorza Kucharczyka pt. "Antykatolickie mity w historii i ich oblicza”. Prof.
Grzegorz Kucharczyk jest znanym historykiem i publicystą. Szczegóły na naszej stronie
w internecie.

Do wieczności odeszli:
 śp. Zofia Ratajszczak, lat 86
Msza św. pogrzebowa będzie w poniedziałek o godz. 9.15,
a pogrzeb na Bluszczowej o godz. 10.30.
 śp. Roman Jankowiak, lat 58
Msza św. pogrzebowa będzie we wtorek o godz. 7.30,
a pogrzeb na Miłostowie od Warszawskiej o godz. 10.00.
Wieczny odpoczynek ...
www.filipini.poznan.pl

