Ogłoszenia duszpasterskie
IV Niedziela Zwykła
29 stycznia 2017
1. W najbliższy czwartek przypada święto Ofiarowania Pańskiego, zwane świętem
Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. w naszym kościele o godz. 8:00, 10:00,
17:00. Podczas Mszy św. poświęcenie gromnic, a na Mszy św. o godz. 17:00
poświęcenie gromnic dla dzieci komunijnych.
2. Comiesięczne spotkanie Koła Żywego Różańca i Zespołu Caritas odbędzie się w
czwartek po Mszy św. o godz. 17:00.
3. W tym tygodniu przypada także pierwszy piątek miesiąca. Od godz. 16:00
Adoracja Najświętszego Sakramentu, którą zakończymy o godz. 16:45
nabożeństwem ku czci NSPJ. Spowiadać będziemy od godz. 16:00.
4. W tym miesiącu nawiedzimy osoby chore i starsze z posługą duszpasterską. W
piątek – 3 lutego chorych nawiedzi ks. Proboszcz, a w sobotę – 11 lutego ks.
Wikariusz.
5. Od I soboty lutego do I soboty listopada będzie w naszej parafii Nabożeństwo
Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca, tzw. Nabożeństwo wynagradzające
Niepokalanemu Sercu Maryi. W najbliższą sobotę, 4 lutego o godz. 7:30 różaniec,
po nim Msza św. i 15 minutowa adoracja Najświętszego Sakramentu z
rozważaniem poświęconym pierwszej tajemnicy radosnej różańca św. W tym dniu
na Mszy św. zostanie poświęcona nowa monstrancja ofiarowana na to
nabożeństwa przez czcicielkę Niepokalanego Serca Maryi. Zapraszamy do
włączenia się w modlitwę pierwszych sobót miesiąca, przeżywając rok 100-lecia
objawień fatimskich.
6. Dzisiaj Ks. Waldemar wraz z grupą lektorów udaje się na kilkudniowy wyjazd na
narty.
7. Z naszej wspólnoty parafialnej Bóg powołał do wieczności Śp. Pelagię Szewczyk,
Śp. Stanisława Nowowiejskiego, Śp. Zdzisława Andrzejewskiego, Śp. Grzegorza
Troszaka. Powierzmy tych zmarłych i naszych drogich zmarłych Bożemu
Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek...
OGŁOSZENIE
Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Gnieźnie, zgodnie z otrzymanym od
Księdza Prymasa pozwoleniem, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej o nr ew. 126/1 pow. 2643 m² położonej w Gnieźnie przy
ul. Św. Michała 1.
Przetarg odbędzie się 27. 02. 2017 roku.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Biuro Parafialne parafii

p.w. Św. Michała Archanioła, Gniezno, ul. Św. Michała 1 w godzinach pracy Biura
Parafialnego oraz pod nr tel. 502 265 153.
Także w Biurze Parafialnym do pobrania są materiały dotyczące przetargu.

