
Ogłoszenia Parafialne 
Niedziela Najświętszej Trójcy 

31 maja 2015r. 
 

 Wszystkim Parafianom i Gościom bardzo dziękujemy za 

wspólne przeżycie NIEDZIELI Zesłania Ducha Świętego, DNIA 

Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i ROZPOCZĘCIA 500-

lecia urodzin Świętego Filipa Neri, a przede wszystkim 

UROCZYSTOŚCI poświęcenia MOZAIKI "Matki Kościoła", 

której przewodniczył J.E. Arcybiskup Stanisław Gądecki 

Metropolita Poznański. BÓG ZAPŁAĆ! 
  

1. Grupy Liturgiczne dziś po Mszach św. o godz. 7.00, 9.00, 10.15 i 11.30 

rozprowadzają przed kościołem wypieki naszych parafian. Zebrane ofiary zostaną 

przekazane na dofinansowanie wyjazdu dzieci do Częstochowy.  
 

2. Zapraszamy na ostatnie w tym roku nabożeństwo majowe dziś o godz. 16.30. 
 

3. Nabożeństwa czerwcowe będą: 

 w poniedziałek po Mszy św. wieczornej 

 we wtorek razem z Koronką do Bożego Miłosierdzia - godz. 18.00 

 w następne dni przed procesją eucharystyczną 
 

4. Dziewczęta do sypania kwiatków i chłopców do dzwonienia podczas procesji 

zapraszamy na próbę we wtorek o godz. 17.00. W kaplicy św. Filipa będzie 

wystawiony kosz na płatki kwiatów do sypania na procesjach.  
 

5. Młodzież z klas II i III gimnazjum, która ostatnio była nieobecna na katechezach               

i skrutiniach prosimy do ks. Grzegorza Zahory C.Or. w poniedziałek lub wtorek po 

Mszy św. wieczornej.  
 

6. Na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy zapraszamy  w środę o godz. 

18.30. Msza św. będzie razem z nieszporami, nabożeństwem czerwcowym i procesją 

eucharystyczną wokół kościoła. 
 

7. W czwartek przypada uroczystość Bożego Ciała. Msze św. odprawiamy o godz. 7.00, 

9.00, 10.15, 11.30 i popołudniu o godz. 14.00 - w intencji PARAFII                                    

i KONGREGACJI - z procesją EUCHARYSTYCZNĄ. Kazania w tym dniu 

będzie głosił ks. Stanisław Gawlicki C.Or. - FILIPIN ze Świętej Góry, który 

prowadził nasze rekolekcje wielkopostne. Procesja przejdzie następującymi ulicami 

naszego osiedla: ul. Kołłątaja, Buczka, Lelewela, Krasickiego i Vetulaniego. Ołtarze 

będą ustawione:                  I – przy ul. Kołłątaja/Vetulaniego, II – przy ul. 



Kołłątaja/Buczka, III – przy                         ul. Buczka/Krasickiego, IV – przy   ul. 

Lelewela/Vetulaniego. 

Parafian prosimy o pomoc w przygotowaniu ołtarzy. Wszystkich, w miarę możliwości, 

prosimy o włączenie się w przygotowanie ołtarzy i przyozdobienie swoich domów. 
 

8. Centralna procesja eucharystyczna Poznania wyruszy w czwartek z kościoła 

Bożego Ciała po Mszy św. o godz. 10.00 i przejdzie ulicami miasta do Katedry. 
 

9. Chętnych do asysty procesyjnej na Boże Ciało i Oktawę prosimy do zakrystii.  
 

10.  I Piątek miesiąca: 

 Rano odwiedzimy chorych z komunią św. 

 Spowiedź św. dzieci, młodzieży i dorosłych – od godz. 18.00 

 Msza św. ku czci NSP Jezusa i nabożeństwo czerwcowe z procesją - godz. 18.30 
 

     I Sobota miesiąca: 

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

 Nabożeństwo różańcowe – godz. 18.00 

 Msza św. z nabożeństwem czerwcowym i procesją - godz. 18.30. 
 

11. Żywy Różaniec zapraszamy w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 10.15                           

i spotkanie. 
 

12. W przyszłą niedzielę przed kościołami w całej Polsce będzie kwesta na budowę 

Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 
 

13. Organizujemy pielgrzymki na Święty Krzyż od 2 do 5 lipca br. i do Włoch od 18 do 

29 lipca br. - Śladami Świętego Filipa Neri. Są jeszcze wolne miejsca. Wszystkich, 

którzy zgłosili się zapraszamy na spotkanie we wtorek po Mszy św. wieczornej.  
 

14. Na stoliku pod chórem można nabyć prasę katolicką. Polecamy Przewodnik 

Katolicki, Niedzielę, Gościa Niedzielnego oraz inne pisma katolickie. 
 
 

K O M U N I K A T  K U R I I  M E T R O P O L I T A L N E J  

 

W związku z brakiem zgody Prezydenta Miasta Poznania na ograniczone w czasie 

postawienie na Placu Mickiewicza figury Chrystusa – kopii z Pomnika Wdzięczności, 

usuniętej z tego miejsca przez okupanta w 1939 roku – nie może się odbyć jej uroczyste 

powitanie i poświęcenie przewidziane na niedzielę 31 maja 2015 roku o godz. 17.00. 

Odbędzie się natomiast zapowiedziane nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana 

Jezusa, które odprawi Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański na Placu Adama 

Mickiewicza o godz. 17.00. Po nabożeństwie będzie miał miejsce okolicznościowy 

Koncert. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału. 
 

 

 

www.filipini.poznan.pl 


