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1. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim Ofiarodawcom, którzy przed
tygodniem złożyli ofiary na tacę remontową. Zebraliśmy 1921 zł. Wszystkim
składamy staropolskie Bóg zapłać!
2. Nabożeństwo Gorzkich Żali sprawujemy w każdą niedzielę Wielkiego Postu o
godz. 16.00. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek po wieczornej Mszy św.
Zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach.
3. W Wielkim Poście, od poniedziałku do piątku, odmawiana jest w kościele poranna
modlitwa brewiarzowa jutrznia o godz. 5:45.
4. Tradycyjnie w Wielkim Poście pragniemy przygotować na Święta Wielkanocne
paczki dla wielodzietnych i ubogich rodzin z naszej parafii. Do kosza przy
bocznym ołtarzu można składać trwałe produkty spożywcze. Jako jałmużnę
wielkopostną można także wrzucić do skarbony przed ołtarzem datki, które po
Wielkanocy zostaną przeznaczone na wykup recept dla ludzi ubogich z naszej parafii.
5. Kandydaci do bierzmowania z klas II i III będą mieli spotkanie dzisiaj po Mszy
św. sprawowanej o godz. 17:00.
6. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę po Mszy św. o godz.
17:00. Różaniec w czwartek o godz. 16:30.
7. W najbliższą sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania NMP,
będąca jednocześnie Dniem Świętości Życia. Na Mszy św. o godz. 10:00 będzie
można podjąć duchową adopcję dziecka poczętego. Osoby pragnące podjąć taką
adopcję mogą odbierać deklaracje w zakrystii bądź biurze parafialnym.
8. Pielgrzymkowa Grupa Rowerowa będzie miała spotkanie w niedzielę, 26 marca po
Mszy św. o godz. 17:00.
9. Parafialny Zespól Caritas, w zmienionym składzie, będzie wydawał żywność
unijną w najbliższą środę, 22 marca w godzinach: 15:00 – 17:00. Osoby
pobierające żywność muszą mieć skierowanie z MOPS w Gnieźnie.
10. Od 26 marca do 14 maja br. będą w naszym kościele głoszone katechezy
wprowadzające w wiarę. Katechezy te będą głoszone w niedziele i czwartki po
wieczornej Mszy św.
11. Comiesięczne spotkania Panie naucz nas modlić się odbędzie się w niedzielę 26

marca w auli Centrum Edukacyjno-Formacyjnego przy ul. Seminaryjna 2 i
poświęcone będzie ciszy w modlitwie. O godz. 16.00 Konferencja, o 17.00
Eucharystia, o 18.00 Adoracja.

