
Ogłoszenia Parafialne 

XVII Niedziela Zwykła 
       26 lipca 2015r. 

 

 

1. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Mszy św. z 

okazji 500-lecia urodzin św. Filipa. Stolica Apostolska wyraziła 

zgodę, aby na czas trwania Jubileuszu w kościołach pozostających pod duszpasterską 

opieką Księzy Filipinów można uzyskać odpust zupełny. Warunki nawiedzenie 

kościoła, przyjęcie Komunii w stanie łaski uświęcającej i modlitwa w intencjach 

wyznaczonych przez Ojca św.  Odpust można zyskać również w naszym kościele. 

 

2. Dziś podczas wszystkich Mszy św. modlimy się za przyczyną św. Krzysztofa w 

intencji kierowców i podróżujących oraz poświęcamy pojazdy mechaniczne. Przed 

kościołem będzie kwesta na pomoc Polskim Misjonarzom w zakupie środków 

transportu. Pamiątką będą obrazki z wizerunkiem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. 

Bóg zapłać! 

 

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

Podziękowania, prośby i ofiary na Mszę św. nowennową składamy przy obrazie Matki 

Bożej. 

 

4. Dzieci zapraszamy do udziału w filipińskich wakacjach.  
 

 W najbliższą środę udamy się autobusem do Gniezna. Zwiedzimy Muzeum 

Początków Państwa Polskiego oraz Katedrę Gnieźnieńską. Zbiórka dzieci przy 

kościele o godz. 10.00. Planowany powrót po godz. 15.00.  
 

 Karty zgłoszeniowe są w zakrystii i w Internecie. Wypełnione karty (kto nie oddał 

wcześniej) prosimy do wtorku wieczora przynieść do zakrystii bądź biura parafialnego. 
 

 Serdecznie dziękujemy! w imieniu dzieci, które korzystają z wakacji filipińskich za 

ofiary składane do skarbony św. Antoniego.  

 

5. W terminie 24-28 sierpnia odbędą się półkolonie dla dzieci w wieku szkoły 

podstawowej a 29 sierpnia turniej piłkarski z festynem dla dzieci. W zakrystii do 

odebrania karty zgłoszenia dziecka na półkolonie oraz drużyn piłkarskich na turniej. 

Ilość miejsc na półkolonie ograniczona. Program półkolonii dostępny będzie od 

następnej niedzieli. 

 Młodzież z klas gimnazjalnych, licealnych i starszą prosimy o pomoc w 

przeprowadzeniu półkolonii. Spotkanie organizacyjne w piątek po wieczornej 

Mszy św. Zapraszamy 

 Organizujemy zbiórkę przyborów szkolnych na nagrody dla dzieci, które będą 

brały udział w konkursach w czasie festynu oraz przygotujemy z nich wyprawki 

szkolne dla dzieci korzystających z naszej świetlicy parafialnej. Przybory w 



postaci: zeszytów, długopisów, kredek, ołówków, linijek, flamastrów, itd. można 

pozostawić w koszu w kaplicy so. Filipa lub przynieść do zakrystii. Za za 

wszelka pomoc już dziś dziękujemy. 

 Informacji na temat Półkolonii oraz Turnieju z Festynem udział ks. Grzegorz. 

 

6. Od soboty godz. 12.00 do niedzieli godz. 24.00 we wszystkich kościołach parafialnych 

można dostąpić dla siebie lub dla zmarłego jeden raz odpustu zupełnego Porcjunkuli 

za pobożne nawiedzenie tegoż kościoła z równoczesnym zmówieniem Ojcze nasz                   

i Wierzę w Boga. 

 

7. W tym tygodniu przypada: 
 

 I Sobota miesiąca 

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

 Nabożeństwo różańcowe – godz. 18.00 

 

8. W przyszłą niedzielę będzie kwesta na Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział 

Teologiczny w Poznaniu i Szkoły Katolickie.  

 

9. Na stoliku pod chórem polecamy prasę katolicką.  

 

 

Odszedł do wieczności: 
 

 śp. Jan Dembski, lat 82.  

Pogrzeb odbył się w piątek. 
 

Wieczny odpoczynek ... 

 

 

 

Wszystkim Parafianom i Gościom  

życzymy dobrego tygodnia. Szczęść Boże! 
 

www.filipini.poznan.pl 


