Ogłoszenia duszpasterskie
III Niedziela Adwentu
17 grudnia 2017
1.

Przed tygodniem na tacę remontową zebraliśmy 2.394 zł i 30 gr. Wszystkim
Ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać! Z kolei na pomoc dla Kościoła
na Wschodzie zebraliśmy do puszek 872 zł i 14 gr. Pieniądze te zostały przekazane na konto fundacji. Wszystkim Darczyńcom składamy również serdeczne podziękowanie. Jako Polacy uświadamiamy sobie ogromne zniszczenia Kościoła
katolickiego na dawnych kresach i potrzebę wsparcia dla naszych rodaków.

2.

Rowerowa Grupa Pielgrzymkowa będzie miała spotkanie opłatkowe dzisiaj po
Mszy św. wieczornej.

3.

Przed nami ostatni tydzień Adwentu. Roraty sprawujemy w poniedziałki,
środy i piątki o godz. 6:30. W tych dniach nie ma Mszy św. o godz. 8:00. W piątek po ostatnich roratach zapraszamy uczestników na adwentowe śniadanie do
salki parafialnej.

4.

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

5.

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.

6.

Spowiedź św. adwentowa w naszej parafii odbędzie się w najbliższą środę 20 grudnia - od godz. 15.30 do 18.30. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z
tego sakramentu. Plan spowiedzi św. w naszym dekanacie umieszczony jest na
plakacie w gablotce, a także na stronie naszej archidiecezji.

7.

Za tydzień w IV Niedzielę Adwentu przypada wigilia. Z tej racji nie będzie w naszym kościele Mszy św. wieczornej. Pasterska zostanie odprawiona o godz.
22:00.

8.

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.

9.

Dzisiaj kolejne spotkanie Gnieźnieńskiej Szkoły Modlitwy. Spotkanie rozpoczyna się katechezą, po niej Eucharystia i medytacja przed Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy do Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Gnieźnie o godz.
16.00.

