
Ogłoszenia Parafialne 

XVII Niedziela Zwykła 
       27 lipca 2014r. 

 

 

 

1. Dziś podczas wszystkich Mszy św. modlimy się za 

przyczyną św. Krzysztofa w intencji kierowców i podróżujących oraz 

poświęcamy pojazdy mechaniczne. Przed kościołem będzie kwesta na 

pomoc Polskim Misjonarzom w zakupie środków transportu. Bóg zapłać! 

 

2. W środę o godz. 18.30 zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. Podziękowania, prośby i ofiary na Mszę św. 

nowennową składamy przy obrazie Matki Bożej. 

 

3. Dzieci zapraszamy do udziału w filipińskich wakacjach.  
 

 W najbliższą środę udamy się autobusem na Ostrów Tumski, do Katedry  

i Seminarium Duchownego. Zbiórka dzieci przy kościele o godz. 10.00. 

Planowany powrót około godz. 14.00.  
 

 W sierpniu organizujemy półkolonie, festyn dla dzieci i turniej piłkarski. 

Półkolonie będą od 18 do 23 sierpnia br. W ramach półkolonii planujemy 

pielgrzymkę dzieci z opiekunami na Świętą Górę. Półkolonie są dla dzieci 

do lat 12. Młodzież gimnazjalną, licealna i studentów zapraszamy do 

pomocy.  
 

 Karty zgłoszeniowe są w zakrystii i w Internecie. 
 

 Organizujemy zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci z naszej świetlicy 

parafialnej oraz na nagrody na festyn parafialny. Przybory i nagrody można 

przynosić do zakrystii lub pozostawić w koszu w kaplicy św. Filipa.  
 

 Serdecznie dziękujemy! w imieniu dzieci, które korzystają z wakacji 

filipińskich za ofiary składane do skarbony św. Antoniego.  

 

4. Od piątku godz. 12.00 do soboty godz. 24.00 we wszystkich kościołach 

parafialnych można dostąpić dla siebie lub dla zmarłego jeden raz odpustu 

zupełnego Porcjunkuli za pobożne nawiedzenie tegoż kościoła                         

z równoczesnym zmówieniem Ojcze nasz i Wierzę w Boga. 

 



5. W tym tygodniu przypada: 
 

 Czwartek przed I piątkiem miesiąca 

 Okazja do Spowiedzi św. – od godz. 18.00 

 Msza św. o Chrystusie Najw. Kapłanie – godz. 18.30 

 Po Mszy św. - Godzina Święta - do godz. 20.00. 
 

 I Piątek miesiąca 

 Rano odwiedzimy chorych z komunią św. 

 Okazja do Spowiedzi św. – od godz. 17.30 

 Msza św. i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa  

- godz. 18.30 

 I Sobota miesiąca 

 Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi – godz. 7.00 

 Nabożeństwo różańcowe – godz. 18.00 

 

6. W przyszłą niedzielę będzie kwesta na Katolicki Uniwersytet Lubelski, 

Wydział Teologiczny w Poznaniu i Szkoły Katolickie.  

 

7. Biuro Parafialne w wakacje jest czynne: 

 we wtorki od godz. 9.00 do 10.00 i 16.00 do 17.00.  

 w soboty od godz. 9.00 do 10.00. 

 

8. Na stoliku pod chórem polecamy prasę katolicką. Są również wyłożone 

bezpłatne gazetki Świerczewo, w których znajdują się m.in. aktualności              

z życia Osiedla oraz działalności Rady Osiedla. 

 

Do wieczności odszedł: 
 

 śp. Waldemar Żyła, lat 52 

Msza św. pogrzebowa będzie w środę o godz. 10.30,  

a pogrzeb na Junikowie o godz. 12.30. 
 

Wieczny odpoczynek ... 
 

Wszystkim Parafianom i Gościom  

życzymy dobrego tygodnia. Szczęść Boże! 

 
www.filipini.poznan.pl 


