
Ogłoszenia Parafialne 

II Niedziela Adwentu 
4 grudnia 2016r. 

 

1. Dziś: 
 

 Żywy Różaniec zapraszamy na Mszę św. o godz. 

10.15 i spotkanie do Oratorium. 
 

 po Mszach św. kwestujemy na biedne kościoły                     

i Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.  
 

2. Dziś o godz. 18.00 Kino Oratorium zaprasza na film o św. Filipie Neri „Wybieram 

Niebo”. Zachęcamy do obejrzenia wyjątkowego filmu o założycielu Oratorium.    

 

3. Od dzisiejszej niedzieli w przedsionku kościoła można nabyć świece Wigilijne 

CARITAS, poświęcone opłatki wigilijne i kartki świąteczne.  

 

4. Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawiamy w środę o godz. 18.30.  

 

5. W czwartek obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny. Msze św. będą o godz. 8.00, 17.00 i 18.30.  

 

6. Dzieci z klas III, przygotowujące się do I Komunii św. zapraszamy w czwartek na 

Mszę św. o godz. 17.00. Zostaną poświęcone medaliki. 

 

7. W czasie Adwentu:  
 

 Spowiadamy w dni powszednie rano i wieczorem podczas Mszy św. o godz. 8.00 

i 17.00 oraz od 18.00 do 18.30.  
 

 Msze św. RORATNIE  odprawiamy codziennie od poniedziałku do piątku                 

o godz. 17.00, a w sobotę o godz. 8.00. Serdecznie zapraszamy.  
 

 Zawsze 10 minut przed Roratami jest próba śpiewu. 

 

8. Dzieci z grup liturgicznych w każdą sobotę adwentu uczestniczą w Mszy św. 

RORATNIEJ o godz. 8.00. Następnie jest wspólne śniadanie w Oratorium. Po 

śniadaniu odbywa się próba scholii  i zbiórka ministrancka. 

 

9. Katecheza dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania klas II i III gimnazjum 

będzie w piątek po Roratach. 

 

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

i ofiarodawców naszego Kościoła i Kongregacji.  

 

 



11. W przyszłą niedzielę o godz. 18.00 będzie nabożeństwo AKATYST ku czci 

Bogurodzicy Maryi. Prosimy o zabranie ze sobą świec. 

 

12.  W niedzielę 18 grudnia o godz. 18.00 zapraszamy na ostatnie w tym roku 

ORATORIUM pt. "Spotkanie z Aniołem". Oprócz występów muzycznych                       

i tanecznych, będzie można posłuchać  niezwykłej poezji ks. Jana Twardowskiego, 

którego  tym roku przeżywamy 10 rocznicę śmierci. Szczegółowe informacje na naszej 

stronie w Internecie i na plakacie.  

 

13.  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć po chórem.  

 

14. Organizujemy dla pielgrzymów dzień skupienia na Świętej Górze 7/8 stycznia 

2017r. (sobota/niedziela). Szczegółowych informacji udziela i zapisy prowadzi                     

ks. Marian Kara C.Or. 

  

15. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Parafialny Zespół CARITAS, zwyczajem lat 

ubiegłych, pragnie zorganizować pomoc świąteczną dla dzieci i ubogich rodzin            

z naszej Parafii.  
 

 Rodziny i osoby, które chciałyby skorzystać z tej pomocy zapraszamy w tym 

tygodniu do Biura Parafialnego.  
 

 Serdeczne Bóg Zapłać! za ofiary składane do skarbony św. Antoniego na 

działalność Parafialnego Zespołu CARITAS oraz do skarbony pod chórem na kwiaty              

i dekoracje świąteczne naszej świątyni. 

 

 

Do wieczności odszedł: 
 

 śp. . Kazimierz Gielniak, lat 80.  

Pogrzeb odbył się w środę. 
 

Wieczny odpoczynek ... 

 

 

www.filipini.poznan.pl 


