
Ogłoszenia Parafialne 
Niedziela Najświętszej Trójcy 

22 maja 2016r. 
 

 

  

1. Nabożeństwa majowe - w tym tygodniu - odprawiamy: 

 dziś – o godz. 16.30 

 w poniedziałek, wtorek i środę – o godz. 18.00 

 w Boże Ciało - po Mszy św. o godz. 14.00 

 w piątek i sobotę - po Mszy św. o godz. 18.30 

 niedzielę - po Mszy św. o godz. 10.15 

 

2. Dziś o godz. 18.00 - Kino Oratorium zaprasza dzieci, 

młodzież i dorosłych na animowany film pt. "Największy          

z cudów". Jest to ciekawe przestawienie duchowego 

wymiaru Mszy Św. na podstawie doświadczeń mistyków.  

 

3. W poniedziałek będziemy gościć w naszym kościele 

kapłanów z Archidiecezji Poznańskiej i Diecezji Kaliskiej 

wyświęconych 24 maja 1990r. O godz. 10.15 zostanie 

odprawiona Msza św. Wszystkich serdecznie zapraszamy do 

wspólnej modlitwy. 

 

4. Dziewczęta do sypania kwiatków i chłopców do 

dzwonienia podczas procesji zapraszamy na próbę                  

w poniedziałek po Mszy św. wieczornej. W kaplicy św. 

Filipa będzie wystawiony kosz na płatki kwiatów do 

sypania na procesjach.  

 



5. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie dla chętnych 

na Światowe Dni Młodzieży. U nas w parafii będziemy 

gościć 40 osobową grupę z Madagaskaru. RODZINY 

chętne do udzielania gościny prosimy o zgłoszenia                      

w zakrystii. 

 

6. W środę 25 maja br. Mszy św. o godz. 18.30 będzie 

przewodniczył J.E. Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak. 

W tym dniu kończymy w naszej Wspólnocie Rok 

Jubileuszowy 500-lecia urodzin Świętego Filipa Neri                 

i obchodzimy I rocznicę poświęcenia MOZAIKI "Matki 

Kościoła". Będą obecni kapłani goście. Zapraszamy do 

wspólnego świętowania. 

 

7. Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

odprawimy razem z nabożeństwem majowym o godz. 18.00. 

 

8. 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. 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. 

 



9. Centralna procesja eucharystyczna Poznania wyruszy             

w czwartek z kościoła Bożego Ciała po Mszy św. o godz. 

10.00 i przejdzie ulicami miasta do Katedry. 

 

10. Chętnych do asysty procesyjnej na Boże Ciało i Oktawę 

zapraszamy na spotkanie we wtorek po Mszy św. 

wieczornej. 

 

11. Apel Jasnogórski w sobotę o godz. 21.00. Zapraszamy! 

 

12. W następną niedzielę o godz. 18.00 odbędzie się kolejne 

Oratorium pt. "Muzyka do nieba", poświęcone uczniowi 

św. Filipa Neri - bł. Juwenalisowi Ancinie - świętemu 

kompozytorowi. Serdecznie wszystkich zapraszamy!  

 

13. Na stoliku pod chórem można nabyć prasę katolicką. 

Polecamy Przewodnik Katolicki, Niedzielę, Gościa 

Niedzielnego oraz inne pisma katolickie. 
 
 

Odszedł do wieczności: 
 

 śp. Stanisław Połczyński, lat 68.  

Pogrzeb odbył się w piątek. 
 

Wieczny odpoczynek ... 

 

 

www.filipini.poznan.pl 


