
Ogłoszenia Parafialne 
III Niedziela Adwentu 

14 grudnia 2014r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dziś w III niedzielę Adwentu i jednocześnie drugą 

miesiąca modlimy się w intencji dobrodziejów,                     

ofiarodawców naszego Kościoła i Kongregacji.                  

W pracowni na Podolanach dobiegło końca układanie 

pierwszej części mozaiki - Matki Bożej i Dzieciątka 

Jezus. Jutro, w poniedziałek rozpocznie się 

przyklejanie na ścianie prezbiterium. Przygotowujemy 

równocześnie nowe oświetlenie  ołtarza. Wszystkim 

bardzo dziękujemy za KAŻDE DOBRO! 

 

2. Dziś o godz. 18.00 zapraszamy na kolejne 

ORATORIUM poświęcone duchowości św. Filipa 

Neri pt. "Jednego serca tak mało Panie", w którym 

poprzez słowo i muzykę poznamy lepiej naszego 

patrona. Spotkanie prowadzi ks. Waldemar Partyka 

C.Or. Szczegóły na plakacie i na naszej stronie 

internetowej.  

 

 

 

 



3. W czasie Adwentu:  

 

 Spowiadamy w dni powszednie rano                         

i wieczorem podczas Mszy św. o godz. 8.00, 17.00  

i od 18.00 do 18.30.  

 

 Msze św. RORATNIE  odprawiamy codziennie 

od poniedziałku do piątku o godz. 17.00, a w sobotę 

o godz. 8.00. Serdecznie zapraszamy.  

 

4. Dzieci z grup liturgicznych w każdą sobotę adwentu 

uczestniczą we Mszy św. RORATNIEJ o godz. 8.00. 

Następnie jest wspólne śniadanie w Oratorium. Po 

śniadaniu odbywa się próba scholii i zbiórka 

ministrancka. 

 

5. We wtorek o godz. 18.00 uroczyste nabożeństwo do 

Miłosierdzia Bożego, a po Mszy św. wieczornej 

spotkanie Bractwa Miłosierdzia. 

 

6. W środę o godz. 18.30 odprawiamy Nowennę do 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zapraszamy! 

 

7. W przyszłą niedzielę dzieci z klas III zapraszamy na 

Mszę św. o godz. 15.00. 

 

8. Rodziców, dzieci i młodzież z Grup Liturgicznych 

zapraszamy na spotkanie opłatkowe w przyszłą 

niedzielę o godz. 18.00. 

 



9. W przedsionku kościoła są świece wigilijne 

CARITAS, poświęcone opłatki wigilijne i kartki 

świąteczne oraz kalendarze filipińskie.  

 

10. Również w przedsionku jest kiermasz ozdób 

świątecznych wykonanych przez dzieci i opiekunów                

z Dziecięcych Grup Liturgicznych oraz Świetlicy 

Parafialnej. Uzyskane ofiary przeznaczymy na 

dofinansowanie planowanej czerwcowej pielgrzymki 

dzieci na Jasna Górę. 

 

11. Przy naszej dekoracji adwentowej jest wystawiony 

"kosz dobroci". Do środy można do niego włożyć 

słodycze, które rozdzielimy pomiędzy dziećmi                 

z ubogich rodzin. 
 

 Serdeczne Bóg Zapłać! za ofiary składane do 

skarbony św. Antoniego na działalność 

Parafialnego Zespołu CARITAS oraz do skarbony 

pod chórem na kwiaty i dekoracje świąteczne 

naszej świątyni. 
 

 
 

Odeszli do wieczności: 
 

 śp. Jerzy Kobusiński, lat 62  
 

 śp. Leszek Zaranek, lat 56.  
 

Pogrzeby odbyły się w minionym tygodniu. 
 

Wieczny odpoczynek ... 

 
www.filipini.poznan.pl 


