
Ogłoszenia Parafialne 
XXVI Niedziela Zwykła 

25 września 2016r. 
 

 

1. Dziś przed kościołem kwestujemy na Wydział 

Teologiczny w Poznaniu, Szkoły Katolickie              

i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Bóg zapłać za ofiary! 

 

2. W środę o godz. 18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy. Podziękowania i prośby składamy przy obrazie Matki Bożej.  

 

3. W I Sobotę miesiąca października: 

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

 Nabożeństwo Różańcowe – godz. 18.00. Zapraszamy! 

 

4. Młodzież zapraszamy na Oratorium Młodych w piątek po wieczornej 

Mszy św. 

   
5. Dzieci zapraszamy do Dziecięcej Grupy Liturgicznej. Spotkania 

odbywają się w soboty o godz. 9.30 w salce muzycznej (2 piętro nad 

zakrystią). 

 

6. Chłopców, którzy chcą zostać ministrantami zapraszamy do kościoła 

w sobotę o godz. 10.00.  

 

7. W przyszłą niedzielę, w ramach przygotowania do I Komunii św., 

zapraszamy dzieci z klas III na Mszę św. o godz. 11.30. Będzie 

poświęcenie różańców.  

 

8. W przyszłą niedzielę zapraszamy na procesję różańcową o godz. 

16.00. Prosimy przynieść świece. 

 

9. W sobotę 8 października organizujemy parafialną pielgrzymkę 

zawierzenia do Matki Bożej na Świętą Górę. Wyjazd sprzed kościoła 

o godz. 8.00, powrót około godz. 15.00. Msza św. w sanktuarium Matki 

Bożej będzie o godz. 10.00. W kryptach bazyliki pomodlimy się za 

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

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

Zapisy w zakrystii lub u zelatorów Żywego Różańca. 

 



10. Nasza ŚWIETLICA PARAFIALNA jest czynna od poniedziałku 

do piątku w godz. od 14.30 do 17.30. Oprócz pomocy w nauce, dzieci 

zapraszamy na kółka zainteresowań. Oprócz pomocy w nauce, dzieci 

zapraszamy na kółka zainteresowań: Łasuchy (nauka gotowania) - 

poniedziałki, Plastusie (zajęcia plastyczne) - wtorki, Gry i zabawy 

planszowe - środy, Teatralne - czwartki (początek   w październiku - 

prowadzi p. Krzysztof Koc nauczyciel z Gimnazjum Sióstr 

Zmartwychwstanek), Biblijny odkrywcy (biblijno - liturgiczne) - 

piątki. Na kółka zainteresowań można zapisywać dzieci                         

w godzinach pracy świetlicy lub u ks. Grzegorza, który udziela 

niezbędnych informacji na ten temat. Szczegóły na stronie w Internecie.  

 

11. Szkoła Podstawowa nr 79 zaprasza na festyn rodzinny pod hasłem 

"Pożegnanie lata, powitanie jesieni", który odbędzie się w najbliższy 

piątek 30 października o godz. 16.00. Szkoła zaprasza też do pomocy w 

zbiórce elektrośmieci w ramach akcji "Moje miasto bez elektrośmieci". 

Celem naszej akcji jest zdobycie nagrody głównej czyli tablicy 

interaktywnej. Szczegóły na plakatach w przedsionku kościoła.  

 

12. Na stoliku pod chórem polecamy prasę katolicką. 

 

Odeszły do wieczności: 
 

 

 śp. Barbara Musielak, lat 81. 
 

 śp. Władysława Stępień, lat 94.  
Pogrzeby odbyły się w minionym tygodniu. 

 

Wieczny odpoczynek ... 

 

 
www.filipini.poznan.pl  


