Ogłoszenia Parafialne
Niedziela Najświętszej Trójcy
30 maja 2021r.
1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe: dziś, w niedzielę o godz. 16.30
i jutro, w poniedziałek o godz. 18.00. We wtorek nabożeństwo czerwcowe będzie po
Mszy św. wieczornej.
2. Dziewczęta do sypania kwiatków i chłopców do dzwonienia na dzwoneczkach na
procesjach zapraszamy na próbę w poniedziałek o godz. 17.15. W kaplicy św. Filipa
będzie wystawiony kosz na płatki kwiatów do sypania na procesjach.
3. W środę o godz. 18.00 - Modlitwa Różańcowa i Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej
Pomocy.
O
godz.
18.30
uroczysta
Msza
św.
z nieszporami ku czci Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. będzie
nabożeństwo czerwcowe i procesja wokół kościoła.
4. W czwartek przypada uroczystość Bożego Ciała. Jest to I czwartek miesiąca - dzień
modlitwy w intencji kapłanów, kleryków i o powołania kapłańskie i zakonne.
- Msze św. odprawiamy o godz. 7.00, 9.00, 10.15, 11.30 i popołudniu
o godz. 14.00 - w intencji PARAFII, KONGREGACJI i GOŚCI - z procesją
EUCHARYSTYCZNĄ.
- Msza św. o godz. 14.00 zostanie odprawiona na zewnątrz kościoła.

- Kazania w tym dniu będzie głosił ks. Dawid Majda C.Or. - filipin ze Świętej
Góry.
- Procesja przejdzie ulicami naszego osiedla: ul. Kołłątaja, Buczka, Krasickiego,
Lelewela i Vetulaniego.
- Ołtarze będą ustawione: I – przy ul. Kołłątaja/Vetulaniego, II – przy ul.
Kołłątaja/Buczka, III – przy ul. Buczka/Krasickiego, IV – przy
ul.
Lelewela/Vetulaniego.
- Jak zawsze bardzo Prosimy Parafian o pomoc w przygotowaniu PROCESJI
i OŁTARZY! Wszystkich, w miarę możliwości, prosimy o włączenie się
w przygotowanie ołtarzy i przyozdobienie swoich domów.
- Bóg zapłać za ofiary składane do skarbony na kwiaty!
5. Chętnych do asysty procesyjnej na Boże Ciało i Oktawę zapraszamy na spotkanie
w środę po Mszy św. wieczornej.

6. Centralna procesja eucharystyczna Poznania wyruszy w czwartek z kościoła Bożego
Ciała po Mszy św. o godz. 10.00 i przejdzie ulicami miasta do Katedry.
7. W I Piątek miesiąca:
 Rano odwiedzimy chorych z Komunią św.(tylko Tych, którzy zaproszą!)
 Spowiedź św. dzieci, młodzieży i dorosłych – od godz. 18.00.
 Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, nabożeństwo czerwcowe
i procesja - o godz. 18.30.
 Katecheza dla klas VII i VIII - po Mszy św. wieczornej.
8. W I Sobotę miesiąca zapraszamy mężczyzn do uczestnictwa w spotkaniu
Wojowników Maryi: Różaniec wynagradzający - godz. 7.30, Msza Św. ku czci
Niepokalanego Serca Maryi - godz. 8.00, po Mszy św. medytacja w kościele.
9. W I sobotę miesiąca nabożeństwo różańcowe - o godz. 18.00. Msza św. wieczorna
o godz. 18.30 będzie z nieszporami ku czci Najświętszego Sakramentu,
nabożeństwem czerwcowym i procesją wokół kościoła.
10.W przyszłą niedzielę będą z nami OBLACI. Będzie to niedziela modlitwy i wsparcia
działa MISYJNEGO Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
11.W przyszłą niedzielę o godz. 18.00, zapraszamy do oratorium na wykład Pana
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 i na plakacie.
12.Już dziś zapraszamy dzieci na Filipińskie Półkolonie w sierpniu. Informacje są na
stronie internetowej Parafii lub u ks. Grzegorza Zahory COr.
13.Prasę katolicką można nabyć pod chórem.
14.Biblioteka Parafialna w czerwcu będzie czynna w środy w godz. 17.00-18.30 i piątki
w godz. 10.00-12.00. W czasie wakacji biblioteka pozostaje nieczynna, zatem
zapraszamy naszych czytelników do wymiany książek na wakacje.

www.filipini.poznan.pl

