
Ogłoszenia Parafialne 
XXVII Niedziela Zwykła 

4 października 2015r. 
 

1. Dziś w Rzymie rozpoczyna się Synod Biskupów 

poświęcony rodzinie. Temat główny: „Powołanie             

i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”. 

Obradom przewodniczy Ojciec Święty Franciszek. 

Zachęcamy do modlitwy w intencji Synodu o Dary 

Ducha Świętego.  
 

 u nas mamy do nabycia książkę ks. Piotra Karaska - filipina z Radomia 

poświęconą polskiej rodzinie.  
 

2. Dziś Żywy Różaniec zapraszamy na Mszę św. o godz. 10.15 i spotkanie. 
 

3. Nabożeństwa różańcowe odprawiamy:  

 dla dzieci  codziennie od poniedziałku do piątku - o godz. 17.00,  

 dla dorosłych i młodzieży: w dni powszednie o godz. 18.00, a w niedziele 

o godz. 16.30.  
 

4. W środę zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy              

o godz. 18.30. Podziękowania i prośby składamy przy obrazie Matki Bożej. Po 

Nowennie i Mszy św. odbędzie się spotkanie Zelatorów Żywego Różańca. 
 

5. W czwartek o godz. 19.15 spotkanie Oratorium Młodych. W tym czasie 

adoracja oraz spotkanie w salce dotyczące Światowych Dni Młodzieży 

Kraków 2016. Zapraszamy! 
 

6. W piątek po różańcu dla dzieci około godz. 17.30 - zbiórka dla ministrantów 

i kandydatów. 
 

7. Kandydaci do sakramentu Bierzmowania z klas III gimnazjum i I 

ponadgimnazjalnych spotykają się w piątek o godz. 19.00 oraz w niedzielę na 

Mszy św. o godz. 17.00 i próbie.  
 

8. W sobotę 10 października odbędzie się parafialna pielgrzymka zawierzenia 

do Matki Bożej na Świętą Górę. Wyjazd autokarów sprzed kościoła o godz. 

8.30, powrót około godz. 16.00. Msza św. w sanktuarium Matki Bożej 

będzie o godz. 12.00. W kryptach bazyliki pomodlimy się za zmarłych, 

szczególnie proboszczów śp.  ks. Wacława Szymczaka, ks. Bernarda 

Mariańskiego, ks. Kazimierza Waselę i ks. Tadeusza Badurę. Szczegółowy 

program podany jest w gablocie i na stronie w Internecie. Można zapisywać się 

w zakrystii lub u zelatorów Żywego Różańca. 

 



9. Od przyszłej niedzieli będziemy obchodzić Dni Papieskie. Program tych dni 

jest podany w przedsionku.  
 

 Przed kościołem będzie kwesta na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia”.  
 

 wolontariusze z naszej świetlicy parafialnej będą rozprowadzać "kremówki 

papieskie". Ofiary przeznaczymy na dofinansowanie czerwcowej pielgrzymki 

do Częstochowy. 
 

10. W przyszłą niedzielę zapraszamy na procesję różańcową o godz. 16.00. 

Prosimy przynieść świece. 
 

11. W przyszłą niedzielę -  drugą miesiąca - będziemy modlić się w intencji 

dobrodziejów i ofiarodawców. 
 

12. Za tydzień, 11 października o godz. 18.00, serdecznie zapraszamy na kolejne 

ORATORIUM, w którym wezmą udział muzycy i tancerze. Najbliższe 

spotkanie zatytułowane "Myślę, więc wierzę", poświęcone jest bł. 

Kardynałowi Newmanowi. Spotkania prowadzi ks. Waldemar Partyka C.Or. 

Szczegóły na plakacie.  

 

13. Na stoliku pod chórem polecamy prasę katolicką i zachęcamy do 

czytania. 
 

Do wieczności odszedł: 
 

 śp. Marian Gapiński, lat 85. 

Msza św. pogrzebowa będzie we wtorek o godz. 12.00,  

a pogrzeb na Junikowie o godz. 13.50. 

Wieczny odpoczynek ... 
 

 
www.filipini.poznan.pl 


