
Ogłoszenia Parafialne 
Niedziela Miłosierdzia Bożego 

12 kwietnia 2015r. 
 

 
 

 

 

1. Dziś, w Niedzielę Miłosierdzia 

Bożego: 

 

 rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Przed 

kościołem - kwesta na CARITAS.  

 

 w drugą niedzielę miesiąca modlimy się w intencji 

Dobrodziejów i Ofiarodawców naszej Parafii                   

i Kongregacji. Bóg zapłać! za dzisiejsze ofiary! 

ofiary przekazywane w kopertach i wpłacane na 

konto parafii. Trwają dalsze prace związane                      

z naszym prezbiterium. 

 

 Żywy Różaniec zapraszamy na spotkanie po Mszy 

św. o godz. 10.15. 

  

 Dzieci zapraszamy na Mszę św. na godz. 11.30 - 

nastąpi wtedy ofiarowanie jałmużny wielkopostnej, 

zbieranej przez dzieci do skarbonek CARITAS.  

 

 Czcicieli Bożego Miłosierdzia i dzieci z klas III 

zapraszamy o godz. 15.00 na uroczyste 

nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Mszę św. 

(będzie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych). 



 

 w ramach przygotowań do 500-tnej rocznicy 

urodzin naszego założyciela o godz. 18.00 odbędzie 

się kolejne Oratorium pt. "Słoneczna pedagogia 

św. Filipa Neri". W spotkaniu wezmą udział 

muzycy, wokaliści i tancerze. Spotkania prowadzi 

ks. Waldemar Partyka C.Or. Szczegóły na plakacie     

i na stronie w Internecie.  
 

2. Dzieci z klas III przygotowujące się do I Komunii 

św., zapraszamy na katechezy w poniedziałek                  

o godz. 17.00 i w piątek o godz. 16.30. 

 

3. We wtorek o godz. 18.00 odbędzie się uroczyste 

nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, a po Mszy 

św. spotkanie Bractwa Miłosierdzia. Zapraszamy! 

 

4. Poradnia Prawna będzie czynna w środę od godz. 

15.00 do 16.00. 

 

5. W środę zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy o godz. 18.30. 

Podziękowania i prośby składamy do skarbony przy 

obrazie Matki Bożej.  

 

6. W czwartek o godz. 17.00 katecheza dla dzieci                

z klas IV przygotowujących się do I Rocznicy 

Komunii Św.  

 



7. Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z klas 

II gimnazjum prosimy w piątek na Mszę św.                    

o 18.30 i katechezę. (klasy III gimnazjum w tym 

miesiącu nie mają spotkania) 

 

8. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 

11.30 będzie przyjęcie dzieci do Grup 

Liturgicznych. Zapraszamy rodziców do wspólnej 

modlitwy za swoje dzieci. 

 

9. Na stoliku pod chórem można nabyć prasę 

katolicką. Polecamy Przewodnik Katolicki, 

Niedzielę, Gościa Niedzielnego oraz inne pisma 

katolickie. 

 

 Odeszła do wieczności: 

 
 śp. Marianna Strażewska, lat 84. 

Msza św. pogrzebowa będzie w środę o godz. 13.00,            

a pogrzeb na cmentarzu w Żabikowie o godz. 14.00. 
 

Wieczny odpoczynek ... 

 
www.filipini.poznan.pl 


