
Ogłoszenia Parafialne 

XXXIII Niedziela Zwykła 
 

18 listopada 2018r. 
 

1. Dziś - Dzieci z klas III z rodzinami prosimy na Mszę św. o godz. 15.00. 

 

2. Dziś o godz. 18.00 - zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnego śpiewu pieśni 

patriotycznych w naszym oratorium. Śpiewy będzie prowadził znany muzyk Szymon 

Tritt, recytowana też będzie poezja przez Patrycję Osińską. Spotkajmy się wspólnie, by 

wyrazić śpiewem naszą wdzięczność w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości naszej 

Ojczyzny.  

  

3. W listopadzie pamiętamy o naszych zmarłych, których imiona wypisujemy na 

kartkach i składamy do skarbony pod chórem. We wtorek o godz. 17.30 - za śp. 

zmarłych wypominanych - odprawimy Mszę św. i odmówimy koronkę do Bożego 

Miłosierdzia. W inne dni odmawiamy różaniec (w niedziele o godz. 16.30, a w dni 

powszednie o godz. 18.00). Dodatkową Mszę św. odprawiamy w listopadzie w 

poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek o godz. 17.30. Zapraszamy! 

 

4. W środę o godz. 18.30 odprawiamy Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Prośby i podziękowania nowennowe składamy przy obrazie Matki Bożej. 

 

5. W czwartek po wieczornej Mszy św. katecheza dla kandydatów do Sakramentu 

Bierzmowania z klas VIII. Zapraszamy. 

 

6. W przyszłą niedzielę w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata: 

 

 modlimy się w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Będzie z nami kleryk Filip, 

który po Mszach św. będzie kwestował na Arcybiskupie Seminarium Duchowne                   

w Poznaniu. 

 

 na Mszy Św. o godz. 11.30 uroczyście przyjmiemy chłopców do grona Służby 

Liturgicznej naszego kościoła na stopnie kandydatów i ministrantów. Zapraszamy 

rodziców i rodziny do uczestnictwa w tej uroczystości. 

 

 o godz. 18.00 zapraszamy na wyjątkowe Oratorium pt. "Pamięć i tożsamość",  

poświęcone filipinom poznańskim, którzy od XVII wieku obecni byli w Poznaniu. 

Całość prowadzi Zespół Artystyczny Oratorium. Szczegóły na plakacie i w Internecie.  

 

 u naszych sąsiadów - oblatów - jest to dzień odpustu parafialnego.  

 

7. Prasę katolicką można nabyć na stoliku pod chórem. 

 

 
www.filipini.poznan.pl 


