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1. Dziś gościmy u nas ks. Ryszarda Mikołajczaka                           

z Hospicjum św. Jana Kantego w Poznaniu. 

 

2. Od poniedziałku do środy odbędą się rekolekcje 

wielkopostne Szkoły Podstawowej Nr 79. Program jest 

podany dzieciom w szkole, znajduje się w przedsionku 

kościoła i w Internecie.  

 

3. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej odbędzie się 

spotkanie Tych, którzy zgłosili się na "MAJÓWKĘ NAD 

ADRIATYKIEM". 

 

4. Organizujemy wyjazd  na  Warmię  i  Mazury (z  okazji 

140  rocznicy  objawień  w  Gietrzwałdzie) od 28 czerwca do 

2 lipca 2017r. Program znajduję się w przedsionku                             

i w Internecie. Zapisy  u ks. Mariana Kary C.Or. 

 

5. W środę o godz. 18.30 Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. Podziękowania i prośby nowennowe 

składamy przy obrazie Matki Bożej. 

 

6. Od dzisiaj można nabyć w przedsionku kościoła 

wielkanocne paschaliki Caritas, kartki świąteczne                             

i książki o Św. Szarbelu.  



7. W pierwszą SOBOTĘ miesiąca 

 Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 8.00 

 Nabożeństwo Różańcowe o godz. 18.00. 

 

8. Nabożeństwa Wielkopostne  odprawiamy w naszym 

kościele:  

 

 Gorzkie Żale w niedzielę - godz. 16.00 

 

 Drogę Krzyżową w piątek:  

 z udziałem dorosłych po Mszy św. 

porannej 

 z udziałem dzieci - o godz. 17.00,  

 z udziałem dorosłych - o godz. 18.00, 

 z udziałem młodzieży – o godz. 19.30. 

    

Bardzo zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach!!! 

 

9. Z okazji Świąt Wielkanocnych Parafialny Zespół CARITAS 

pragnie zorganizować, zwyczajem lat ubiegłych, pomoc 

świąteczną dla dzieci i ubogich rodzin z naszej Parafii.  

 

 Rodziny i osoby, które chciałyby skorzystać z tej 

pomocy prosimy o zgłoszenia w Biurze Parafialnym.  

 

10. W przyszłą niedzielę będziemy gościć MISJONARZY 

OBLATÓW i będzie możliwość nabycia Misyjnych Dróg. 

  

11. Żywy Różaniec zapraszamy w przyszłą niedzielę na Mszę 

św. o godz. 10.15 i spotkanie. 

 

 

 



12. Za tydzień w niedzielę odbędzie się kolejne "Concerto 

Spirituale" pt. "Chóralna  muzyka pasyjna" - występ chóru 

Collegium Posnaniense, pod dyr. Prof. Barbary Nowak, 

która mieszka na terenie naszej Parafii oraz Szymona Tritta - 

organisty. Pierwsza część występu  po Gorzkich Żalach 

około godz. 16.40, a druga około godz. 17.45 - po 

zakończeniu Mszy Św. Serdecznie zapraszamy! 

 

13. Serdeczne Bóg zapłać: 

 

 za ofiary składane do skarbony pod chórem na kwiaty do 

Grobu Pańskiego i dekoracje świąteczne kościoła, 

 

 za Daninę Diecezjalną. 

 

14. Na stoliku pod chórem można nabyć prasę katolicką. 

 

 
 

www.filipini.poznan.pl 


