Ogłoszenia duszpasterskie
II Niedziela Adwentu
10 grudnia 2017
1.

Trwa Adwent. Roraty sprawujemy w poniedziałki, środy i piątki o godz.
6:30. W tych dniach nie będzie Mszy św. o godz. 8:00.

2.

Roraty dla młodzieży w kościele garnizonowym we wtorki i czwartki o godz.
6:30. Po roratach śniadanie dla młodzieży w MOK.

3.

Świece wigilijne Caritas i opłatki na stół wigilijny można nabywać w zakrystii
i biurze parafialnym. Cena świec ustalonych przez Caritas to 13 zł – świeca duża
i 7 zł świeca mała.

4.

Katecheza dla rodziców dzieci przygotowujące się do I Komunii św. odbędzie
się w dwóch terminach do dowolnego wyboru: w środę – 13 grudnia o godz.
18:30 i w sobotę 16 grudnia o godz. 10:00. Proszę o obecność.

5.

Chorych z posługą sakramentalną nawiedzimy w najbliższy piątek i sobotę.
W piątek ks. proboszcz nawiedzi chorych z ul. Libelta i ulic przyległych, a w sobotę chorych z bloków przy ul. Libelta i Roosevelta. Ks. Waldemar nawiedzi chorych w sobotę.

6.

Z racji świąt Bożego Narodzenia przygotowujemy dla wielodzietnych i ubogich
rodzin z naszej parafii paczki. W tym celu wystawiony jest kosz, do którego można składać trwałe produkty spożywcze i artykuły na prezenty dla dzieci.

7.

Dzisiaj, w II Niedzielę Adwentu, obchodzony jest Dzień modlitwy i pomocy
materialnej Kościołowi na wschodzie. Z tej racji do puszek przed kościołem
można złożyć dobrowolne ofiary na ten cel.

8.

Dzisiaj zbieramy składkę remontową. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i
darczyńcom naszej parafii. Msza św. odprawiona będzie jutro o godz. 6:30.

9.

W najbliższa niedzielę odbędzie się kolejne spotkanie Gnieźnieńskiej Szkoły
Modlitwy. Zainaugurowany w ubiegłym roku cykl spotkań: „Panie, naucz nas
modlić się”, jest zarówno zaproszeniem do refleksji nad samą modlitwą, jak i
okazją do wejścia w jej osobiste doświadczenie. Każde spotkanie rozpoczyna się
katechezą, po niej następuje Eucharystia, a kończy medytacja przed Najświętszym Sakramentem. Tegoroczny cykl spotkań poświęcony jest modlitwie Słowem Bożym. Zapraszamy w dniu 17 grudnia br. do Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Gnieźnie o godz. 16.00.

