Ogłoszenia Parafialne
XXVIII Niedziela Zwykła - 10 października 2021r.

1.

Dziś w Polsce obchodzimy DZIEŃ PAPIESKI. U nas mamy NIEDZIELĘ MISYJNĄ. Są
z nami Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.

2.

Dziś, w drugą niedzielę miesiąca modlimy się w intencji dobrodziejów i ofiarodawców
naszej Parafii i Kongregacji! Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary!

3.

U nas w przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Dzień Papieski.
 młodzież z Wolontariatu rozprowadzać będzie kremówki papieskie. Ofiary zostaną
przeznaczone na organizowane dla dzieci Półkolonie Filipińskie.
 Również w przyszłą niedzielę przed kościołem będzie kwesta na rzecz Fundacji „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”.

4.

Nabożeństwa różańcowe odprawiamy:




dla dzieci - codziennie od poniedziałku do piątku - o godz. 17.15
dla dorosłych i młodzieży:
- w dni powszednie o godz. 18.00, w niedziele o godz. 16.30.

5.

We wtorek o godz. 18.00 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia razem z Różańcem.
Spotkanie Bractwa Miłosierdzia po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy!

6.

W środę o godz. 18.30 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Będziemy
pamiętać w modlitwie o nauczycielach, którzy w czwartek mają swoje święto.

7.

Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z klas VIII prosimy w piątek na Mszę św.
o godz. 18.30 i katechezę.

8.

Dzieci z klas III i rodziny, w ramach przygotowania do I Komunii św. zapraszamy
w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 15.00.

9.

Już dziś zapraszamy na oratorium 24 października, w niedzielę o godz. 18.00,
poświęcone Maryi w życiu i nauczaniu bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, pt. "Wszystko
postawiłem na Maryję".

10.

Na stoliku pod chórem, obok prasy katolickiej, wyłożone są kartki na WYPOMINKI.
Prosimy czytelnie wypisać imiona zmarłych i złożyć do skarbony. W listopadzie DUSZE
ZMARŁYCH wypisanych na kartkach będziemy polecać Miłosierdziu Bożemu.

Odeszli do wieczności:




śp. Mirosław Zomer, lat 78. Pogrzeb odbył się w piątek.



śp. Katarzyna Przepióra, lat 43.

śp. Czesław Ciszak, lat 91.
Msza św. pogrzebowa będzie we wtorek o godz. 12.45,
a pogrzeb w Żabikowie o godz. 14.00.
O godz. 12.15 będzie modlitwa różańcowa w kościele.
Msza św. pogrzebowa będzie w środę o godz. 11.00,
a pogrzeb na Junikowie o godz. 13.10.
O godz. 10.30 będzie modlitwa różańcowa w kościele.
Wieczny odpoczynek ...

www.filipini.poznan.pl

