Ogłoszenia duszpasterskie
XXXIII Niedziela Zwykła
19 listopada 2017
1.

Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone przed tygodniem na tacę
remontową. Zebraliśmy 3165 zł 82 gr . Wszystkim Ofiarodawcom składamy raz
jeszcze staropolskie Bóg zapłać!

2.

Informujemy, że w minionym tygodniu dokonano rekonstrukcji Parafialnego Zespołu Caritas. Nową przewodniczącą została Pani Magdalena Zasada. Wybrano
także skarbnika i protokolanta. Informujemy, że wydawanie żywności unijnej będzie w środę, 22 listopada w godzinach 15:00 – 17:00 oraz w dniach 6 i 20 grudnia w tych samych godzinach.

3.

Spotkania kandydatów do bierzmowania z klas III gimnazjum odbędą się w nadchodzącym tygodniu według ustalonego harmonogramu.

4.

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas VII SP i II klas Gimnazjum
odbędzie się w niedzielę, 26 listopada po Mszy św. o godz. 17:00. Podczas tego
spotkania prosimy dostarczyć zaświadczenia o przyjęciu sakramentu chrztu św. w
innej parafii niż nasza.

5.

W środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy po Mszy św. wieczornej.

6.

W naszej parafii trwają katechezy neokatechumenalne głoszone dla chętnych
osób w niedziele i czwartki o godz. 18:00. Spotkania odbywają się w salce katechetycznej.

7.

Domowy Kościół i Wspólnota Odnowy w Duchu Św. zapraszają na modlitewne
spotkanie z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie do kaplicy w parafii
pw. Bł. Bogumiła we wtorek, 21 listopada na godz. 19.00.

8.

Koło Przyjaciół Radia Maryja im. bł. ks. J. Popiełuszki przy parafii pw. św. Wawrzyńca w Gnieźnie, zaprasza na wyjazd autokarowy do Torunia z okazji 26 rocznicy powstania Radia Maryja. Wyjazd w sobotę, 2 grudnia o godz. 8:00 z przystanku autobusowego przy Targowisku. Zapisy wraz z wpłatą 40 zł. oraz szczegółowe informacje w biurze parafii św. Wawrzyńca.

9.

Nr telefonu do biura parafialnego: (61) 307-13-72 (ważny do 8 grudnia 2017). Nr
telefonu do biura cmentarnego: 733-324-117.

10.

W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności Śp. Jadwigę Osikowską. Polećmy zmarłą i naszych zmarłych Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek…

