Ogłoszenia duszpasterskie
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
26 listopada 2017
1.

Jutro, w poniedziałek, przypada w naszej parafii całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja będzie trwała od zakończenia porannej Mszy św. do
godz. 16.45. Zachęcamy do nawiedzania kościoła i modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Orientacyjny plan adoracji:
ul. Marcinkowskiego, Cieszkowskiego, Libelta

9.00-10.00
10.00-11.00

ul. Libelta (bloki)

11.00-12.00

ul. Roosevelta (bloki)

12.00-13.00

ul. Barciszewskiego, Paczkowskiego, Roosevelta

13.00-15.00

ul. Wyszyńskiego, Żwirki i Wigury, Jana Pawła II

15.00-16.00

ul. Chociszewskiego, Jolenty, Jasna

16.00-16.45

ul. 3 Maja, św. Michała

2.

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Od godz. 16:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania z sakramentu pojednania. O godz.
16:45 nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

3.

Chorych z posługą sakramentalną w grudniu nawiedzimy w dniach 15 i 16. Będzie to spowiedź św. i Komunia św. przed świętami Bożego Narodzenia.

4.

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas VII SP i II klas Gimnazjum
odbędzie się dzisiaj 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.

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.

8.

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

9.

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

