
 

Ogłoszenia Parafialne 
XII Niedziela Zwykła 

19 czerwca 2016r. 

 
1. Żywy Różaniec zapraszamy dziś na spotkanie 

po Mszy św. o godz. 10.15. 

 

2. Dziś o godz. 18.00 odbędzie się ostatnie przed 

wakacjami ORATORIUM pt. "Drabina do 

nieba" poświęcone bł. Sebastianowi Valfre i św. Antoniemu Grassi - 

uczniom Św. Filipa Neri. Wystąpią artyści miasta Poznania, młodzież ze 

szkoły Baletowej oraz gość specjalny Viktoria Nowak - zwyciężczyni 

Eurowizji Tańca 2015r. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu, które 

promuje kulturę wyższą w łączności  z wartościami chrześcijańskimi              

i jest sposobem na mądrze spędzony czas. 
 

3. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe: 

 dziś /w niedzielę/ – po Mszy św. o godz. 10.15 

 we wtorek - o godz. 18.00 

 w pozostałe dni – po Mszy św. wieczornej 
 

4. W czasie wakacji zostaną zorganizowane półkolonie dla dzieci                     

w terminie od 8 do 12 sierpnia oraz Festyn i Turniej Piłkarski 27 

sierpnia. Zgłoszenia na półkolonie i turniej można odebrać z zakrystii. 

Spotkanie wolontariuszy we wtorek po Mszy św. wieczornej. 
 

5. Do wtorku przyjmujemy zgłoszenia na Światowe Dni Młodzieży.               
 

6. W środę o godz. 18.30 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy.  
 

7. W środę po Mszy św. nowennowej zapraszamy na spotkanie Tych, 

którzy zgłosili się na pielgrzymkę do Sanktuariów w Bieszczadach. Są 

jeszcze wolne miejsca. Wyjazd w niedzielę 26 czerwca o godz. 6.00. 

 

 

 

 

 

 



8. W piątek - ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO. Z tej okazji już          

w czwartek pragniemy razem dziękować Panu Bogu i Matce Bożej za 

łaski otrzymane oraz prosić o błogosławieństwo Boże na czas wakacji 

letnich. Dlatego, zapraszamy nauczycieli, wychowawców, dzieci, 

młodzież, rodziców, babcie i dziadków na Msze św.:  

 dla Gimnazjum Nr 44 – o godz. 9.00. 

 dla Szkoły Podstawowej Nr 79 – o godz. 10.00. 

 

  W związku z zakończeniem Roku Szkolnego i rozpoczęciem 

wakacji zachęcamy dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu 

pokuty. Spowiadamy codziennie od godz. 18.00 do 18.30.  

 

9. W piątek - uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Nie 

obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.  

 

10. W sobotę - święto Matki Bożej Świętogórskiej. 

 

11. W najbliższą sobotę po Mszy Św. wieczornej zostanie 

wyświetlony krótki film o Pomniku NSPJ. Po filmie przewodniczący 

Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika prof. Stanisław Mikołajczak  

opowie o burzliwych losach Pomnika, zamierzeniach odbudowy, oraz 

odpowie na pytania  osób zainteresowanych. Serdecznie zapraszamy! 

 

12. W przyszłą niedzielę przedstawiciele Społecznego Komitetu 

Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu, będą przed kościołem 

rozprowadzać cegiełki  oraz miniaturki figury Chrystusa, poświęcone 

przez Ojca Świętego Franciszka. Cena cegiełki 10,-zł 

Ofiara za  figurki minimum 10 zł. – jako dary serca – na odbudowę 

Pomnika. 

 

13. Na stoliku pod chórem można nabyć prasę katolicką. Polecamy 

Przewodnik Katolicki, Niedzielę, Gościa Niedzielnego oraz inne pisma 

katolickie 

 

 
 

www.filipini.poznan.pl 


