
Ogłoszenia Parafialne 

  I Niedziela Adwentu 
1 grudnia 2019r. 

 
 

1. Dziś rozpoczynamy Adwent – czas przygotowania do Bożego Narodzenia.  

 

 w przedsionku kościoła można już nabyć świece wigilijne CARITAS, poświęcone 

opłatki wigilijne, kartki świąteczne.  

 

 Msze św. RORATNIE będziemy odprawiać codziennie od poniedziałku do piątku  

o godz. 17.15, a w sobotę o godz. 8.00. Zapraszamy! 

 

 Żywy Różaniec zapraszamy na Mszę św. o godz. 10.15 i spotkanie do Oratorium. 

 

2. W środę - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Prośby i 

podziękowania nowennowe składamy przy obrazie Matki Bożej.  

 

3. W tym tygodniu przypada: 

 I Czwartek miesiąca  

dzień modlitwy w intencji kapłanów i o powołania kapłańskie i zakonne 

 Msza św. RORATNIA – godz. 17.15 

 Okazja do Spowiedzi św. – od godz. 17.15 

 Msza św. o Chrystusie Najwyższym Kapłanie – godz. 18.30 

 Po Mszy św. - Godzina Święta - do godz. 20.00 

(ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU) 

 

 I Piątek miesiąca 

 Rano odwiedzimy chorych z Komunią św. 

 Spowiedź św. dzieci – od godz. 16.45 

 Msza św. dla dzieci – RORATY – godz. 17.15  

 Spowiedź św. młodzieży i dorosłych – od godz. 18.00 

 Msza św. z nabożeństwem do  NSP Jezusa - godz. 18.30 

- po Mszy św. - katecheza dla klas VII, VIII 

(trwa przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania) 

 

 I Sobota miesiąca 

 Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi – godz. 8.00 - RORATY 

 Nabożeństwo Różańcowe – godz. 18.00. 

 

4. W I sobotę miesiąca zapraszamy chętnych mężczyzn do uczestnictwa w spotkaniu 

Wojowników Maryi. W planie: różaniec wynagradzający o godz. 7.30, Msza Św. o 

godz. 8.00, medytacja i spotkanie w oratorium.  

 



5. W przyszłą niedzielę mamy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny.  

 

 Jest to druga niedziela miesiąca - będziemy modlić się za naszych 

dobrodziejów i ofiarodawców. 

 

 Dzieci z klas III, przygotowujące się do I Komunii św. prosimy na Mszę św.          

o godz. 11.30. Zostaną poświęcone medaliki.  

 

 po Mszach św. będzie kwesta do puszek na Fundusz Pomocy Kościołowi na 

Wschodzie i na biedne kościoły.   

 

6. W niedzielę, 8 grudnia o godz. 18.00 zapraszamy na Oratorium, pt. "Maryja przez 

wieki", w którym będzie można posłuchać wspaniałej polskiej poezji religijnej 

poświęconej Maryi oraz posłuchać maryjnej muzyki, powstałej na przestrzeni 

różnych wieków, od starożytności do czasów współczesnych.  Szczegóły na 

plakacie.  

 

7. Prasę katolicką można nabyć na stoliku pod chórem.  

 

8. Serdeczne Bóg Zapłać! za ofiary składane do skarbony św. Antoniego na 

działalność Parafialnego Zespołu CARITAS oraz do skarbony pod chórem na 

kwiaty i dekoracje świąteczne naszej świątyni. 

 

Odeszli do wieczności:  

 
 

 śp. Maria Grześkowiak, lat 61.  

Msza św. pogrzebowa będzie w środę o godz. 9.00,  

a pogrzeb na Junikowie o godz. 11.10. 
 

 śp. Janusz Baszyński, lat 83.  

Msza św. pogrzebowa będzie w środę o godz. 10.00,  

a pogrzeb na Junikowie o godz. 11.50. 
 

 śp. Barbara Sobczak, lat 83.  

Msza św. pogrzebowa będzie w piątek o godz. 10.00,  

a pogrzeb na Junikowie o godz. 11.50. 
 

 

Wieczny odpoczynek ... 

 
www.filipini.poznan.pl 

http://www.filipini.poznan.pl/

