
Ogłoszenia Parafialne 
XXVIII Niedziela Zwykła 

15 października 2017. 
  
 

1. Zapraszamy na  dzisiejsze Oratorium o godz. 18.00, pt. "Tolkien, 

wieczność i Kardynał Newman", które jak cała ta inicjatywa sięga do 

źródeł Rzymskich oratoriów św. Filipa i łączy w sobie tradycję i nowoczesność. 

Zachęcamy do ciekawie i pożytecznie spędzonego czasu w niedzielne popołudnie. 

Szczegóły na plakacie. 
 

2. Dzieci z klas III i rodziny zapraszamy dziś na Mszę św. o godz. 15.00.  
 

3. Z okazji zakończenia TYGODNIA PAPIESKIEGO Wolontariusze z ORATORIUM 

MŁODYCH rozprowadzają przed kościołem "kremówki papieskie". Zebrane ofiary 

będą przeznaczone na działalność duszpasterstwa młodzieży w naszej parafii. 
  

4. Nabożeństwa różańcowe odprawiamy:  

 dla dzieci - codziennie od poniedziałku do piątku - o godz. 17.00  

 dla dorosłych i młodzieży - w dni powszednie o godz. 18.00,  

                                              - w niedziele o godz. 16.30.  
 

5. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Światowy Tydzień Misyjny. Ofiary z kwesty 

przekażemy na pomoc mieszkańcom Meksyku i Papieskie Dzieła Misyjne.  
 

6. Na stoliku pod chórem, obok prasy katolickiej, wyłożone są kartki na wypominki. 

Prosimy czytelnie wypisać imiona zmarłych i złożyć do skarbony. W listopadzie DUSZE 

zmarłych wypisanych na kartkach będziemy polecać Miłosierdziu Bożemu.  
 

7. Organizujemy pielgrzymkę autokarową do Lichenia w sobotę 21 października br. 

Zapisy w zakrystii. Wyjazd sprzed kościoła w sobotę o godz. 7.00. 

 

OGŁOSZENIE RADY OSIEDLA 

 Do 30 października trwa głosowanie w Poznańskim Budżecie Obywatelskim. Można 

głosować m.in. na budowę boiska piłkarskiego na naszym osiedlu przy ul. Buczka. U nas 

głosowanie będzie w przyszłą niedzielę 22.10.2017r. na stoisku przed kościołem. Aby 

zagłosować trzeba podać swój PESEL. 
 

Odeszli do wieczności: 
 

 śp. Stanisław Adamczak, lat 81. Pogrzeb odbył się w środę. 
 

 śp. Kazimiera Frala, lat 80. 

Msza św. pogrzebowa i pogrzeb odbędą się  

na cmentarzu przy ul. Bluszczowej w poniedziałek o godz. 13.00. 
 

 śp. Bronisława Więckowska, lat 89. 

Msza św. pogrzebowa będzie na Głuszynie  

we wtorek o godz. 12.00, a pogrzeb w Żabikowie o godz. 14.00. 
 

Wieczny odpoczynek ... 

 



 
www.filipini.poznan.pl 


