Ogłoszenia Parafialne
XIII Niedziela Zwykła
27 czerwca 2021r.
1. Mamy wakacje letnie! Pana Boga prosimy o błogosławieństwo,

a Matkę Bożą i św. Filipa Neri o opiekę nad wszystkimi
wypoczywającymi!
2. Dziś są z nami neoprezbiter z Łasina z diecezji toruńskiej

ks. Mateusz Archita i diakon Tomasz Gutowski. Po każdej Mszy
św. będzie uroczyste błogosławieństwo prymicyjne. Msza św.
prymicyjna będzie o godz. 11.30.
3. Filipińskie Wakacje 2021 - mamy następujące plany:
 wyjazd Służby Liturgicznej do Zakopanego - czerwiec/lipiec
 Filipińskie Półkolonie dla dzieci – w drugiej połowie sierpnia
 Wczasy nad morzem - Mrzeżyno - w drugiej połowie sierpnia
 Dziś jest kwesta na „wakacje dla dzieci”. Bóg zapłać za

wsparcie i ofiary!
4. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe:




dziś /w niedzielę/ – po Mszy św. o godz. 10.15
w poniedziałek – po Mszy św. wieczornej
we wtorek i środę - o godz. 18.00

5. We wtorek jest uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

Patronów Bazyliki Archikatedralnej i miasta Poznania. W tym
dniu ks. Lucjan Pańkowski C.Or. - senior Kongregacji
Oratorium Św. Filipa Neri w Poznaniu - obchodzi 60 rocznicę
święceń kapłańskich. Msze św. będą o godz. 8.00 i 18.30. Ofiary
z tacy przekażemy na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
6. W środę o godz. 18.30 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej

Pomocy.

7. W tym tygodniu przypada:

I Czwartek miesiąca
- dzień modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne
 Msza św. o Eucharystii – godz. 18.30
 Godzina Święta – po Mszy św. wieczornej do godz. 20.00
– adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi św.


I Piątek miesiąca
 Rano odwiedzimy chorych z Komunią św.
(tylko Tych, którzy zaproszą!)
 Okazja do Spowiedzi św.
– podczas Mszy św. o godz. 8.00 i od godz. 18.00
 Msza św. i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
- godz. 18.30.
 I Sobota miesiąca


 Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi – godz. 8.00
 Spowiedź św. - od godz. 7.30 - 8.15

W I Sobotę miesiąca Wojownicy Maryi poprowadzą
o godz. 7.30 różaniec wynagradzający. Następnie o godz. 8.00 będzie
Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi i medytacja przed
Najświętszym Sakramentem.
8. Na stoliku pod chórem polecamy prasę katolicką.

Odeszli do wieczności:
 śp. Wacław Bogucki, lat 89.

Pogrzeb odbył się w sobotę.
 śp. Krystyna Klimczyńska, lat 68

Msza św. pogrzebowa będzie w czwartek o godz. 8.40,
a pogrzeb na Junikowie o godz. 10.10
 śp. Grażyna Rakowska, lat 64
Msza św. pogrzebowa będzie w piątek o godz. 12.00,
a pogrzeb na Miłostowie od Warszawskiej o godz. 14.15.
Wieczny odpoczynek …
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy dobrego tygodnia.
Szczęść Boże!
www.filipini.poznan.pl

