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Dziś: 
 

 przypada 28 rocznica konsekracji naszego kościoła 

parafialnego. Pragniemy Panu Bogu dziękować za naszą 

świątynię i polecać wszystkich budowniczych, 

dobrodziejów i ofiarodawców oraz Tych, którzy dzisiaj 

troszczą się o kościół. Po Mszy św. o godz. 10.15 przed 

Najświętszym Sakramentem odśpiewamy dziękczynne 

Te Deum.  
 

 rozpoczynamy 9-miesięczną nowennę z racji 500-lecia 

urodzin św. Filipa Neri (św. Filip urodził się 21.07.1515r. 

we Florencji i zmarł 26.05.1595r. w Rzymie). Każdego 21. 

dnia miesiąca będziemy odmawiać modlitwy do św. Filipa 

z prośbą o Jego opiekę i wstawiennictwo - szczególnie              

o nowe powołania.  
 

 Mszą św. o godz. 15.00, rozpoczynamy przygotowanie 

do uroczystości I Komunii św. Zapraszamy dzieci z klas 

III i rodziców.  
 

 przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na Wydział 

Teologiczny w Poznaniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski          

i Szkoły Katolickie. Bóg zapłać! 

 



1. W środę o godz. 18.30 odprawiamy Nowennę do MB 

Nieustającej Pomocy. Podziękowania i prośby składamy 

przy obrazie Matki Bożej.  
 

2. Rozpoczęliśmy przygotowanie młodzieży do Sakramentu 

Bierzmowania. Zapraszamy młodzież klas I gimnazjum na 

katechezę w najbliższy piątek o godz. 17.00. Prosimy, aby 

młodzież na to spotkanie zabrała dzienniczki kandydata do 

Bierzmowania. 
 

3. Wszystkie dzieci, które chciałyby śpiewać w Dziecięcej 

Grupie Liturgicznej zapraszamy na próby w każdą sobotę              

o godz. 10.00 do salki muzycznej na piętrze. 
 

4. Chłopców, którzy chcą zostać ministrantami zapraszamy 

do kościoła w sobotę o godz. 10.00. Dziękujemy rodzicom za 

zachęcenie synów do służby przy ołtarzu oraz pomoc                   

w dotarciu na zbiórkę.  
 

5. Na stoliku pod chórem polecamy prasę katolicką                     

i zachęcamy do czytania. 
 

6. "Świerczewski Krąg" organizuje wycieczkę. Szczegóły              

w gablocie. 
 

Do wieczności odeszli: 
 

 śp. Kazimierz Pałys, lat 85. 
Msza św. pogrzebowa będzie w poniedziałek o godz. 11.00,  

a pogrzeb na Junikowie o godz. 13.10. 
 

 śp. Danuta Skrzypczak, lat 58. 
Msza św. pogrzebowa będzie we wtorek o godz. 7.30,  

a pogrzeb na Junikowie o godz. 10.10. 
 

Wieczny odpoczynek ... 
 

 
www.filipini.poznan.pl 


