Ogłoszenia duszpasterskie
II Niedziela Wielkiego Postu
12 marca 2017
1. Przeżywamy okres Wielkiego Postu. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych:
Nabożeństwo Gorzkich Żali sprawujemy w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz.
16.00. Kazania pasyjne głosi ks. kanonik Ryszard Kwiatkowski. Nabożeństwo Drogi
Krzyżowej w piątek po wieczornej Mszy św. Zachęcamy do udziału w tych
nabożeństwach.
2. W Wielkim Poście, od poniedziałku do piątku, odmawiana jest w naszym kościele poranna
modlitwa brewiarzowa - jutrznia o godz. 5:45. Zapraszamy osoby chętne do wspólnej
modlitwy.
3. Tradycyjnie w Wielkim Poście pragniemy przygotować na Święta Wielkanocne paczki
dla wielodzietnych i ubogich rodzin z naszej parafii. Przy bocznym ołtarzu wystawiony
jest kosz, do którego można składać trwałe produkty spożywcze, a także artykuły, które
mogą stanowić prezent świąteczny dla dzieci. Za okazane serce już dzisiaj dziękujemy.
Także, jako jałmużnę wielkopostną, można wrzucić do skarbony przed ołtarzem datki,
które po Wielkanocy zostaną przeznaczone wyłącznie na wykup recept dla ludzi ubogich z
naszej parafii.
4. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę po Mszy św. o godz. 17:00.
Różaniec wspólny w czwartek o godz. 16:30.
5. 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. Za tydzień 19 marca
po Mszy św. o godz. 11:30 spotkanie rodziców dzieci komunijnych.
6. Kandydaci do bierzmowania z klas II i III będą mieli spotkanie w niedzielę 19 marca po
Mszy św. sprawowanej o godz. 17:00.
7. Informujemy, że w minionym tygodniu we wtorek i piątek przeprowadzono w naszym Kole
Caritas kontrolę przez przedstawicielkę Agencji Rynku Rolnego z Poznania, której podlega
dystrybucja żywnosci unijnej rozdzielanej przez Caritas. Sprawdzono bardzo szczególowo
wszystkie dokumenty, karty osób odbierających żywność oraz pozwolenia wydane przez
MOPS w Gnieźnie. Przeliczono co do sztkuki wszystkie produkty żywnościowe. Wydana
opinia i protokól z przeprowadzonej kontroli są pozytywne.
8. Pielgrzymkowa Grupa Rowerowa będzie miała spotkanie w niedzielę, 26 marca po Mszy
św. sprawowanej o godz. 17:00.
9. Dzisiaj zbieramy składkę remontową. Wszystkim ofiarodawcom składamy Bóg zapłać!
Msza św. w intencji Ofiarodawców jutro o godz. 8:00.
10. Z naszej wspólnoty parafialnej Bóg powołał do wieczności Śp. Zenona Gondeckiego.
Powierzmy zmarłego i naszych drogich zmarłych Bożemu Miłosierdziu: Wieczny
odpoczynek...

