Ogłoszenia duszpasterskie
VII Niedziela Zwykła
19 lutego 2017 r.
1. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone przed tygodniem
na tacę remontową. Zebraliśmy 1592 zł. Wszystkim ofiarodawcom
składamy serdeczne Bóg zapłać!
2. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę po Mszy św. o
godz. 17:00.
3. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. będą miały katechezę w
salce parafialnej w czwartek o godz. 18:00 - grupa 1 i w sobotę o godz.
10:00 - grupa 2.
4. Kandydaci do bierzmowania z klas III gimnazjum spotkają się w
środę, 22 lutego. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 17:00.
5. Kandydaci do bierzmowania z klas II gimnazjum spotkają się w
środę, 1 marca. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 17:00.
6.

Comiesięczne spotkania modlitewne dla osób chętnych pt. Panie naucz
nas modlić się odbędzie się w niedzielę 26 lutego w auli Centrum
Edukacyjno-Formacyjnym przy ul. Seminaryjnej 2 i poświęcone będzie
modlitwie wstawienniczej. O godz. 16.00 Konferencja, o 17.00
Eucharystia, o 18.00 Adoracja z prowadzoną modlitwą. Śpiewać będzie
Schola ŚDM.

7. Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Rodzice-Dzieciom w
Gnieźnie informuje, że trwa nabór uczniów do klasy pierwszej i
siódmej. Zapisy codziennie w szkole przy ul. Orzeszkowej.
8. Z naszej wspólnoty parafialnej Bóg powołał do wieczności Śp.
Jadwigę Głuch, a z ADKE Śp. ks. Czesława Pietrzaka, długoletniego
proboszcza w Murzynnie koło Gniewkowa. 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.

