Ogłoszenia duszpasterskie
VI Niedziela Zwykła
12 lutego 2017 r.
1. W dniu dzisiejszym zbierana jest taca remontowa. Za wszelkie ofiary
złożone oraz wpłacone na konto parafialne serdecznie dziękujemy.
2. Zbiórki dla ministrantów w drugim półroczu szkolnym odbywać się
będą również we wtorki po wieczornej Mszy św. Zapraszamy także
chłopców, którzy chcą zostać ministrantami w naszej parafii.
3. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę po Mszy św.
o godz. 17:00.
4. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. będą mieli katechezę w salce
parafialnej w czwartek o godz. 18:00, grupa 1 i w sobotę o godz. 10:00,
grupa 2.
5. Kandydaci do bierzmowania z klas III gimnazjum spotkają się w środę
22 lutego. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 17:00.
6. Kuria Metropolitalna w Gnieźnie poszukuje osób do pracy na
stanowisku: obsługa ruchu turystycznego Wzgórza Lecha. Chętni do
podjęcia pracy powinni zgłaszać się osobiście przynosząc CV oraz list
motywacyjny do Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Szczegółowe
informacje na stronie internetowej: www.archidiecezja.pl
7. Zachęcamy do czytania „Przewodnika Katolickiego”. W najnowszym
numerze: „Życie ważniejsze niż święty spokój” - nowy projekt ochrony
życia., „Dobrze skrojone świadectwo” - kierownik duchowy młodego
Wojtyły kandydatem na ołtarze. Jak towarzyszyć osobie z chorobą
nowotworową?
8. Z naszej wspólnoty parafialnej Bóg powołał do wieczności Śp. Marię
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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.

