Ogłoszenia duszpasterskie
VIII Niedziela Zwykła
26 lutego 2017 r.
1. W najbliższą środę przypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna Wielki Post –
okres pokuty i nawrócenia. Msze św. wraz z posypaniem głów popiołem sprawować
będziemy o godz. 8:00, 10:00 i 17:00. Przypominamy, że w Środę Popielcową
obowiązuje post ścisły, czyli wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych
oraz post ilościowy, tzn. spożywamy jeden posiłek do syta i dwa razy się tylko posilamy.
2. Wszystkich zachęcamy do owocnego przeżycia czasu Wielkiego Postu. Pomocą będą
służyły nabożeństwa Drogi Krzyżowej, które odprawiać będziemy w każdy piątek,
bezpośrednio po wieczornej Mszy św. Zapraszamy na nie dorosłych, młodzież oraz
dzieci. Z kolei nabożeństwo Gorzkich Żali przeżywać będziemy we wszystkie
niedziele o godz. 16:00.
3. Kandydaci do bierzmowania z klas II gimnazjum spotkają się w środę, 1 marca.
Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 17:00.
4. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, sprawowana będzie Msza
św. w dniu 2 marca br. w kościele farnym pw. Św. Trójcy w Gnieźnie o godz. 10:00.
5. Comiesięczne spotkanie Koła Żywego Różańca i Zespołu Caritas odbędzie się w
czwartek po Mszy św. o godz. 17:00.
6. W tym tygodniu przypada także pierwszy piątek miesiąca. Od godz. 16:30 Adoracja
Najświętszego Sakramentu, którą zakończymy o godz. 16:45 nabożeństwem ku czci
NSPJ. Spowiadać będziemy od godz. 16:30 a także podczas Drogi Krzyżowej.
7. W tym miesiącu nawiedzimy osoby chore i starsze z posługą duszpasterską. W
piątek – 3 marca chorych nawiedzi ks. Proboszcz, a w sobotę – 4 lutego ks. Wikariusz.
8. Pokaz filmu Zerwany kłos odbędzie się 15 marca br. o godz. 17:00 w kinie Helios w
Gnieźnie. Przed projekcją filmu spotkanie z reżyserem Witoldem Ludwigiem. Zapisy w
biurze poselskim przy ul. Franciszkańskiej 1 oraz w Biurze Radia Maryja przy ul
Słomianka.
9. Dyrekcja Zespołu Szkół Milenium w Gnieźnie informuje, że trwa rekrutacja na rok
szkolny 2017/18 do klasy VII Szkoły Podstawowej Milenium oraz do klasy I
prestiżowego Akademickiego Liceum Milenium. Szczegółowe informacje na stronach
internetowych szkoły.
10. Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Archidiecezji Gnieźnieńskiej organizuje pielgrzymkę
do Ziemi Świętej od 17 do 24 października br. Szczegółowe informacje na stronie
internetowej naszej archidiecezji.
11. Z naszej wspólnoty parafialnej Bóg powołał do wieczności Śp. Joannę Dąbek, Śp.
Teresę Stachowiak oraz z ADKS Śp. Ks. kanonika Henryka Badurę, długoletniego
proboszcza w Rejowcu koło Kiszkowa. 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.

