
                 Ogłoszenia Parafialne 
XXVIII Niedziela Zwykła 

13 października 2019r. 
 

 

1. Dziś obchodzimy Niedzielę Papieską.  
 

 Przed kościołem odbywa się kwesta na rzecz Fundacji 

„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać! 
 

 Z tej okazji Wolontariusze z ORATORIUM MŁODYCH 

rozprowadzają "kremówki papieskie".  
 

2. Dziś, w drugą niedzielę miesiąca modlimy się w intencji 

dobrodziejów i ofiarodawców naszego Kościoła                           

i Kongregacji! Bóg zapłać! za dzisiejsze ofiary i każde DOBRO!  

 

3. Zachęcamy dziś do duchowego włączenia się w kanonizację w Rzymie św. Jana 

Henryka Newmana - angielskiego oratorianina. Transmisja Mszy będzie                 

o godz. 10.00 w telewizji Trwam.  
 

 Po Mszach św. można nabyć nowennę do nowego Świętego - Jana Henryka, 

wraz z biografią i wprowadzeniem w jego duchowość, napisaną przez                         

ks. Waldemara Partykę C.Or., wydaną przez wydawnictwo Flos Carmeli.  
 

 W niedzielę 20 października, zapraszamy na dziękczynienie za kanonizację św. 

Newmana. O godz. 17.00 będzie Msza Św., podczas której wygłosi Słowo Boże 

O. Jakub Gis, a po Mszy odbędzie się oratorium poświęcone św. Newmanowi pt. 

"Prowadź nas Światło". Po oratorium wszystkich zapraszamy na kawkę i 

angielską herbatę z ciastkiem. 
 

4. Nabożeństwa różańcowe odprawiamy:  

 dla dzieci - codziennie od poniedziałku do piątku - o godz. 17.15,  

 dla dorosłych i młodzieży:  
- w dni powszednie o godz. 18.00, w niedziele o godz. 16.30.  

 

5. We wtorek o godz. 18.00 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia razem                          

z Różańcem. Spotkanie Bractwa Miłosierdzia po Mszy św. Zapraszamy! 
 

6. W środę 16 października przypada 41 rocznica wyboru Św. Jana Pawła II na 

Stolicę Piotrową. Zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy o godz. 18.30. Będziemy pamiętać w modlitwie nauczycielach, którzy  

w poniedziałek mają swoje święto i Służbie Zdrowia, która ma swoje patronalne 

święto w piątek (Św. Łukasza).   
 

7. Spotkanie Oratorium Małego Apostoła w czwartek po Różańcu dla dzieci. 
 

8. Kandydatów do Bierzmowania z klas VIII prosimy w piątek na Różaniec, Mszę 

św. i katechezę.  



 

9. W przyszłą niedzielę będziemy modlić się w intencji powołań kapłańskich                   

i zakonnych. Będą z nami klerycy filipińscy, którzy po Mszach św. będą 

kwestować na Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu. 
 

10. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Światowy Tydzień Misyjny.  
 

11. Dzieci z klas III i rodziny, w ramach przygotowania do I Komunii św. 

zapraszamy w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 17.00.  
 

12. Ks. Grzegorz Zahora C.Or. zaprasza mężczyzn, nie tylko byłych ministrantów, do 

włączenia się do Liturgicznej Służby Mężczyzn (ministrantów seniorów). 

Informacje u ks. Grzegorza. 
 

13. 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.  

 
 

Odeszli do wieczności: 
 

 śp. Waldemar Jarmużek, lat 52 

 

 śp. Stanisława Lewandowicz, lat 79  

 

 śp. Elżbieta Dominik, lat 78  

 

 śp. Katarzyna Olech, lat 94 

Pogrzeby odbyły się w minionym tygodniu. 

 

 śp. Krzysztof Matysiak, lat 60 

Msza św. pogrzebowa będzie w poniedziałek o godz. 12.30,  

a pogrzeb w Żabikowie o godz. 14.00. 

 

 śp. Jacek Domagalski, lat 59 

Msza św. pogrzebowa i pogrzeb będą  

na cmentarzu przy Bluszczowej w środę o godz. 11.00. 

 

Wieczny odpoczynek ... 
 

 
www.filipini.poznan.pl 


