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Serdecznie dziękujemy Wszystkim zaangażowanym podczas
procesji eucharystycznej w Boże Ciało.
Dziękujemy Parafianom za wykonanie i ustawienie czterech
ołtarzy, za dekoracje kwiatowe, asyście procesyjnej, orkiestrze,
dziewczętom sypiącym kwiatki, chłopcom dzwoniącym na
dzwoneczkach, służbie liturgicznej oraz Tym, którzy przynoszą płatki
kwiatów do św. Filipa na procesje.
Dziękujemy Parafianom za przyozdobienie swoich domów
flagami i symbolami eucharystycznymi. Bóg zapłać!
Zapraszamy w czwartek na zakończenie Oktawy Bożego
Ciała – na Mszę św. o godz. 18.30. Szczególnie będziemy modlić
się w intencji Parafian zaangażowanych w przygotowanie Ołtarzy
i Asystę procesyjną. Po procesji będzie spotkanie (poczęstunek)
w oratorium.
Zapraszamy do udziału we Mszach św. i procesjach
w oktawie Bożego Ciała. Dziś procesja z nabożeństwem
czerwcowym po Mszy św. o godz. 11.30, a w poniedziałek, wtorek,
środę i czwartek po Mszy św. wieczornej. O godz. 18.00
odmawiamy różaniec, a we wtorek koronkę do Bożego
Miłosierdzia.
1. Dziś są z nami OBLACI. Jest to niedziela modlitwy i wsparcia
działa
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2. Dziś 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.

3. W środę o godz. 18.00 - modlitwa różańcowa i Nowenna do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W pierwszą środę po
I sobocie miesiąca będziemy modlić się w intencji RODZIN
– przez wstawiennictwo Św. Józefa. Po Mszy św. będzie
nałożenie Szkaplerza Św. Józefa.
4. W Piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa. W tym dniu modlimy się o świętość kapłanów.
Uroczysta procesja Miasta Poznania wyruszy z kościoła
Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy św. o godz. 19.00 na
plac Mickiewicza po Krzyże Poznańskie. U nas po Mszach św.
o godz. 8.00 i 18.30 dokonamy Aktu Poświęcenia się
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W piątek nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
5. W przyszłą niedzielę, drugą miesiąca będziemy modlić się
w intencji Dobrodziejów i Ofiarodawców naszej Parafii
i Kongregacji.
6. W przyszłą niedzielę przed kościołem będzie kwesta na Wydział
Teologiczny w Poznaniu, Szkoły Katolickie i KUL.
7. W przyszłą niedzielę Żywy Różaniec zapraszamy na Mszę św.
o godz. 10.15 i spotkanie.
8. Dzieci zapraszamy do udziału w Filipińskich Półkoloniach
w sierpniu. Szczegóły na naszej stronie w Internecie lub
u ks. Grzegorza Zahory C.Or. Młodych z Wolontariatu prosimy
na spotkanie w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 17.00.
9. Na stoliku pod chórem można nabyć prasę katolicką.
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