Ogłoszenia duszpasterskie
XXX Niedziela Zwykła
29 października 2017
1.

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas 7 SP i 2 Gimnazjum
odbędzie się dzisiaj po Mszy św. o godz.: 17:00.

2.

W środę przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Na cmentarzu św.
Krzyża o godz. 14:30 rozpocznie się procesja żałobna. Procesję rozpoczniemy
przy krzyżu na nowej części cmentarza, skąd przejdziemy głównym gankiem
w kierunku kościoła św. Krzyża. Tam będzie sprawowana Msza św.
Przewodniczyć jej będą kapłani z parafii pw. bł. Jolenty. Ofiary zbierane na
cmentarzu, zgodnie z wolą Księdza Prymasa, przeznaczone są na potrzeby
PWSD w Gnieźnie. Informujemy, że w kościele św. Krzyża na cmentarzu
będzie sprawowana Msza św. o godz. 11:00. Natomiast w naszym kościele o
godz. 8:00 i 10:00.

3.

W środę przypada liturgiczne wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych. W tym dniu modlimy się za wszystkich zmarłych oraz nawiedzamy
ich groby. W naszym kościele Msze św. o godz. 8:00, 10:00 i 17:00.

4.

Do 8 listopada trwa oktawa uroczystości Wszystkich Świętych. W tym
czqasie możemy uzyskać każdego dnia odpust zupełny dla duszy w czyśćcu
cierpiącej. Warunkiem jest stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św,
nawiedzenie kościoła bądź cmentarza grzebalnego oraz odmówienie modlitwy
Wierzę w Boga, Ojcze nasz i dowolnej modlitwy w intencji wzbudzonej przez
Ojca św. Do 8 listopada po wieczornej Mszy św. różaniec za zmarłych z
wymieniankami.

5.

W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. W czwartek
modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. W I piątek od godz.
16:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, którą zakończymy o godz.
16:45 nabożeństwem ku czci NSPJ. Spowiadać będziemy od godz. 16:00.

6.

Osoby chore i starsze nawiedzimy z posługą duszpasterską w najbliższy
piątek i sobotę. Ks. Proboszcz - piątek ul. Libelta, a w sobotę bloki: ul. Libleta
i ul. Roosevelta. Ks. Wikariusz w piątek.

7.

W sobotę, 4 listopada o godz. 7:30 nabożeństwo Pierwszych Pięciu Sobót
Miesiąca. Serdecznie zapraszamy.

8.

Wszystkich członków Żywego Różańca oraz osoby chętne do włączenia się
do Żywego Różańca zapraszamy w czwartek, 9 listopada na Mszę św.,
różaniec, katechezę i spotkanie.

9.

Informujemy, że do 8 grudnia obowiązuje nowy tymczasowy nr telefonu
do biura parafialnego: (61) 307-13-72.

