
 Ogłoszenia Parafialne 
XXX Niedziela Zwykła 
26 października 2014. 

  
 

1. Zapraszamy na nabożeństwa 

różańcowe:  

 dzieci - od poniedziałku do środy - o godz. 17.00,  

 dorosłych i młodzież - dziś o godz. 16.30,  

 - od poniedziałku do piątku - o godz. 18.00.  

 

2. Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

odprawiamy w środę o godz. 18.30. Zapraszamy! 

 

3. W sobotę przypada uroczystość Wszystkich Świętych. 

Msze św. będą odprawiane o godz. 7.00, 9.00, 10.15, 11.30 

i 17.00. Nabożeństwa żałobne na cmentarzach poznańskich 

oraz w Żabikowie odbędą się o godz. 15.00 (również na 

cmentarzu świerczewskim).  

 

4. Zachęcamy, aby przed uroczystością Wszystkich Świętych, 

skorzystać z sakramentu pojednania. Okazja do 

spowiedzi św. każdego dnia rano podczas Mszy św.                   

i wieczorem pół godziny przed Mszą św.  

 

5. Przypominamy, że od 1 do 8 listopada można codziennie 

uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy w czyśćcu 

oczekują pełni zbawienia. Odpust zyskuje ten, kto 

nawiedzi cmentarz oraz wypełni zwykłe warunki, tj. 

przystąpi do Komunii św. w dniu nawiedzenia cmentarza               

i odmówi na cmentarzu Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz 

jakąkolwiek modlitwę w intencjach wyznaczonych na dany 

dzień przez Ojca Świętego. 

 



6. W niedzielę - Wspomnienie Wszystkich Wiernych 

Zmarłych – Dzień Zaduszny. Wypominki będą o godz. 

16.30. 

 

7. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.15                          

- spotkanie Żywego Różańca. 

 

8. Na stoliku pod chórem są wyłożone kartki na wypominki. 

Można je zabrać, czytelnie wypisać imiona zmarłych                  

i złożyć do skarbony. W listopadzie za zmarłych 

wypisanych na kartkach będziemy we wtorki o godz. 

17.30 odprawiać Mszę św. żałobną i odmawiać koronkę do 

Bożego Miłosierdzia, w inne dni codziennie odmawiać 

różaniec. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary! 
 

 

Do wieczności odeszli: 
 

 śp. Felicja Kwarta, lat 79. 
 

 śp. Helena Zdunek, lat 92. 

Pogrzeby odbyły się w minionym tygodniu. 
 

 śp. Zbigniew Sójka, lat 78. 

Pogrzeb będzie we wtorek na Miłostowie od Warszawskiej  

o godz. 10.00, a Msza św. pogrzebowa  o godz. 12.00. 

 

Wieczny odpoczynek ... 
 

 

www.filipini.poznan.pl 


