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1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Adwent – czas radosnego oczekiwania i duchowego

przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Roraty w poniedziałki, środy i piątki o
godz. 6:30. W tych dniach nie będzie Mszy św. o godz. 8:00. Dzieci zapraszamy na roraty z lampionami.
2. Roraty dla młodzieży w kościele garnizonowym we wtorki i czwartki o godz. 6:30. Po

roratach śniadanie dla młodzieży w MOK w Gnieźnie.
3. Świece wigilijne Caritas i opłatki na stół wigilijny będzie można nabywać od przy-

szłej niedzieli w zakrystii i biurze parafialnym.
4. Wspólnota Żywego Różańca będzie miała spotkanie w środę, 6 grudnia po Mszy św.

wieczornej. Intencja modlitewna na grudzień to modlitwa różańcowa w intencji matek i
ojców oczekujących potomstwa i o owocne przeżycie Adwentu.
5. W piątek, 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym dniu Msze

św. o godz. 6:30, 10:00 i 17:00. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. wraz z rodzicami zapraszamy na Mszę św. na godz. 17:00, podczas której zostaną poświęcone
medaliki. W tym dniu swoje święto patronalne obchodzą Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęci NMP. Życzymy im wielu łask Bożych w ich posłudze.
6. Chorych z posługą sakramentalną w grudniu nawiedzimy w dniach 15 i 16. Będzie

to spowiedź św. i Komunia św. przed Bożym Narodzeniem.
7. W związku ze świętami Bożego Narodzenia pragniemy jak w latach ubiegłych pomóc

wielodzietnym i ubogim rodzinom z naszej parafii, przygotowując dla nich paczki. W
tym celu od poniedziałku wystawiony zostanie w naszym kościele kosz, do którego
można składać trwałe produkty spożywcze i inne artykuły na prezenty dla dzieci.
8. Za tydzień, w II Niedzielę Adwentu, obchodzony jest w kościele w Polsce Dzień mo-

dlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na wschodzie. Z tej racji do puszek będzie
można złożyć dobrowolne ofiary na ten cel.
9. W tym tygodniu zakończono prace remontowe związane z wymianą nagłośnienia w ko-

ściele. Zamontowano system nagłośnieniowy najnowszej generacji, nową stację przekaźnikową w zakrystii, nowe kolumny, mikrofony i całą nową instalację oraz podłącza
wyprowadzone do nagłośnienia na zewnątrz kościoła w przypadku chociażby uroczystości ku czci św. Wojciecha.
10. Za tydzień zbierali będziemy składkę remontową. Już dzisiaj dziękujemy zarówno indy-

widualnym jak i zborowym ofiarodawcom i darczyńcom naszej parafii.
11. W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności Śp. Wisławę Jankowską. Polećmy

zmarłą i naszych zmarłych Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek…

