Ogłoszenia duszpasterskie
III Niedziela Wielkanocna
30 kwietnia 2017
1. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone przed tygodniem do puszek na potrzeby
ofiar wojny w Syrii. Zebraliśmy 1549 zł i 22 gr. Ofiary te zostały wpłacone na konto Caritas.
Dowód wpłaty znajduje się w biurze parafialnym do wglądu.
2. Informujemy także, że ofiary składane jako jałmużna wielkopostna wyniosły 1016 zł 60 gr. Kwota
ta jest przeznaczona na wykup recept dla osób ubogich z naszej parafii.
3. Od jutra rozpoczyna się miesiąc maj. Na nabożeństwa majowe zapraszamy od poniedziałku do
piątku po wieczornej Mszy św.
4. Wspólnota Żywego Różańca w miesiącu maju modli się o łaski potrzebne dla dzieci Ikomunijnych. Spotkanie Żywego Różańca wyjątkowo we wtorek po Mszy św. wieczornej.
5. W środę przypada uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. o godz. 8:00, 10:00, 11:30,
17:00. Tego dnia przypada 226 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Główne gnieźnieńskie
obchody rozpoczną się Mszą św. sprawowaną w intencji Ojczyzny w katedrze o godz. 10.15.
Następnie przy pomniku Bolesława Chrobrego uroczystość patriotyczna. O godz. 20:00 w
Amfiteatrze Centrum Kultury Scena to Dziwna musical „Nie ma jak lata 20, lata 30”.
6. W I czwartek miesiąca modlimy się o dar nowych powołań do służby Bożej w Kościele. W tym
dniu dzieci z klas IV, które obchodziły będą rocznicę I Komunii św., będą miały spotkanie w
czwartek, 4 maja o godz. 16:00.
7. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Od godz. 16:00 Adoracja Najśw. Sakramentu,
którą zakończymy o godz. 16:45 nabożeństwem ku czci NSPJ. Spowiadać będziemy od godz.
16:00.
8. W piątek, zarówno Ks. Proboszcz jak i Ks. Waldemar, nawiedzi osoby chore i starsze z
posługą sakramentalną, tradycyjnie od godz. 8:30.
9. W sobotę, 6 maja zapraszamy na kolejne nabożeństwo Pierwszych Pieciu Sobót Miesiąca.
Modlitwa ta wynagradza zniewagom Niepokalanego Serca Maryi. Rozpocznie się ono o godz.
7:30.
10. W przyszłą niedzielę w naszej parafii odbędzie się uroczystość I Komunii św. Ze względu na
dużą ilość dzieci uroczystość I Komunii św. będzie o godz. 10:00 dla grupy I i o godz. 12:00
dla grupy II. Z tej racji Msze św. w przyszłą niedzielę będą sprawowane o godz. 8:00, 10:00,
12:00 i 17:00.
11. Przygotowanie do uroczystości I Komunii św. odbędzie się w czwartek i piątek o godz. 17:30
grupa I, o godz. 18:30 - grupa II. W sobotę spowiedź św. dla dzieci o godz. 10:00 dla grupy I i o
godz. 11:00 dla grupy II.
12. W dniach odz 12 do 14 maja (piątek – niedziela) odbędą sie w naszym kościele rekolekcje maryjne
w zwiazku ze 100-leciem objawien fatimskich. Rekolekcje poprowadzi O. Dariusz Nowicki –
paulin.
13. Z naszej parafii Bóg powołał do wieczności Śp. Zygmunta Binkowskiego i Śp. Czesława Płatek.
Powierzmy ich i naszych zmarłych Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek...

