Ogłoszenia duszpasterskie
V Niedziela Wielkiego Postu
2 kwietnia 2017
1. Informujemy mieszkańców Gniezna, że w dniu 3 kwietnia br. nastąpi zmiana w
obsłudze cmentarza św. Krzyża w Gnieźnie. Od tego dnia wszelkie sprawy
związane z cmentarzem (sprawy pogrzebów, opłata pokładnego i prolongaty,
postawienie pomnika itp.) będą załatwiane nie na cmentarzu, ale w budynku przy
ul. Św. Michała 2 – w salce katechetycznej przy kościele św. Michała. Biuro
cmentarne będzie czynne w godzinach: 9:30 – 15:00. W imieniu parafii św. Michała
Archanioła zarządcą cmentarza będzie od tego dnia p. Przemysław Piechocki.
2. Nabożeństwo Gorzkich Żali sprawujemy w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz.
16.00. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek po wieczornej Mszy św.
3. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę po Mszy św. o godz. 17:00.
Różaniec w czwartek o godz. 16:30.
4. Dzieci komunijne będą miały katechezę w czwartek o godz. 17:30 grupa I, a o godz.
18:30 grupa II. Natomiast w sobotę odbędzie się dla dzieci pierwsza spowiedź św.
5. Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas w środę po Mszy św. Spotkanie Żywego
Różańca w czwartek po Mszy św. wieczornej.
6. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca Jest to zarazem dzień spowiedzi św.
wielkanocnej. Od godz. 16:00 Adoracja Najśw. Sakramentu, którą zakończymy o godz.
16:45 nabożeństwem ku czci NSPJ. Spowiadać będziemy od godz. 16:00 do 18:00.
7. Od tego roku, decyzją Ks. Prymasa, ulega zmianie termin Drogi Krzyżowej ulicami
Gniezna. Nabożeństwo to nie będzie w Wielką Środę, ale w piątek przed Niedzielą
Palmową tradycyjnie o godz. 19:00 od kościoła garnizonowego do katedry.
8. W tym tygodniu nawiedzimy osoby chore i starsze z posługą sakramentalną. Będzie
to spowiedź św. wielkanocna. W piątek – 7 kwietnia chorych nawiedzi ks. Proboszcz, a
w sobotę – 8 kwietnia ks. Waldemar.
9. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Niedzielę Palmową. Poświęcenie palm na
każdej Mszy św. O godz. 10:00 i 11:30 procesyjne wejście z palmami do świątyni –
dzieci z palmami prosimy o zgromadzenie się na schodach przed świątynią o godz.
11:25. Ministranci będą rozprowadzali palmy.
10. Do 14 maja br. w naszym kościele są głoszone katechezy wprowadzające w wiarę w
niedziele i czwartki po wieczornej Mszy św.
11. Kandydaci do bierzmowania spotkają się w czwartek, 6 kwietnia o godz. 17:30.
12. W piątek, 7 kwietnia o godz. 18.00 w Centrum Kultury Scena to Dziwna przy ul.
Roosevelta w Gnieźnie odbędzie się spotkanie z ks. Jarosławem Wąsowiczem pt. Być
dobrym chrześcijaninem i prawym obywatelem. Historia życia i męczeństwa
błogosławionej Poznańskiej Piątki. Natomiast w sobotę, 8 kwietnia o godz. 10.00 ks.
Jarosław Wąsowicz odprawi Mszę św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w kościele
pw. św. Trójcy w Gnieźnie.
13. Parafia Farna zaprasza na tradycyjne Rekolekcje Wielkopostne w kościele
garnizonowym, które odbędą się od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy. Nauki
rekolekcyjne, podczas Mszy św. o godz. 18.00, wygłosi ks. dr hab. Grzegorz Wejman. W
środę, od godz. 16.00, będzie okazja do sakramentu pokuty.
14. Z naszej wspólnoty parafialnej Bóg powołał do wieczności Śp. Benedykta Inerowicza.
Powierzmy zmarłego i naszych drogich zmarłych Bożemu Miłosierdziu: Wieczny
odpoczynek...

