
Ogłoszenia Parafialne 

XIII Niedziela Zwykła 
28 czerwca 2015r. 

 

 

 

1. Rozpoczęliśmy wakacje letnie! Pana Boga prosimy o 

błogosławieństwo, a Matkę Bożą o opiekę nad dziećmi, 

młodzieżą, rodzicami i nauczycielami. Wszystkim życzymy 

pięknych i radosnych dni. 

 

2. Podczas tegorocznych wakacji letnich będą zorganizowane dla 

dzieci "WAKACJE FILIPIŃSKIE": wyjazd do Zakopanego, 

filipińskie środy, w sierpniu tygodniowe półkolonie oraz turniej sportowy z festynem.  

 

 We wtorek dzieci i młodzież z parafialnych Grup Liturgicznych wraz z opiekunami i ks. 

Grzegorzem wyjadą do Zakopanego na tygodniowe "filipińskie wakacje".  

 

 Filipińskie środy rozpoczniemy 8 lipca br. pielgrzymką do Żabikowa do bł. Edmunda 

Bojanowskiego.  

 

 Rodziców prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej dla dziecka i przekazanie do parafii. Karty 

zgłoszeniowe są w zakrystii. 

 

 Plany wakacyjne podajemy w przedsionku i na naszej stronie w Internecie. 

 

 Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać! za wspieranie "wakacji filipińskich" swoimi 

modlitwami, zaangażowaniem i ofiarami do Św. Antoniego.     

               

3. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe: 

 dziś - w niedzielę - po Mszy św. o godz. 10.15 

 w poniedziałek i wtorek - po Mszy św. wieczornej. 

 

4. W poniedziałek 29 czerwca przypada uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. o 

godz. 7.00 i 18.30. Taca będzie przeznaczona na potrzeby Stolicy Świętej. W Katedrze suma 

odpustowa będzie odprawiona o godz. 10
00

.  

 

5. W środę o godz. 18.30 zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Podziękowania i prośby składamy przy obrazie Matki Bożej.  

 

6. Pielgrzymka autokarowa na Święty Krzyż wyruszy w czwartek o godz. 7.00.  

 

7. W tym tygodniu przypada: 

 

 I Czwartek miesiąca 

 Okazja do Spowiedzi św. – od godz. 18.00 

 Msza św. o Chrystusie Najwyższym Kapłanie – godz. 18.30 

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

 

 I Piątek miesiąca 

 Rano odwiedzimy chorych z Komunią św. 

UWAGA! Ks. Grzegorz odwiedzi swoich chorych we wtorek! 



 Okazja do Spowiedzi św. – od godz. 17.30 

 Msza św. i nabożeństwo do 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 

 

8. Biuro Parafialne w lipcu i sierpniu 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. 

 

9. Biblioteka parafialna będzie nieczynna w lipcu i sierpniu. 

 

10. Na stoliku pod chórem polecamy prasę katolicką. 

 

11. Poznańska Piesza Pielgrzymka do Częstochowy wyrusza z Katedry 6 lipca br. Szczegóły na 

plakatach.  

  

 

 
www.filipini.poznan.pl 


