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1.

W najbliższą środę przypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna Wielki Post –
okres pokuty i nawrócenia. Msze św. wraz z posypaniem głów popiołem sprawować będziemy o godz. 8:00, 10:00 i 17:00. Przypominamy, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, czyli wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów
mięsnych oraz post ilościowy, tzn. spożywamy jeden posiłek do syta i dwa razy
się tylko posilamy. Biuro parafialne w Środę Popielcową będzie nieczynne.

2.

Wszystkich zachęcamy do owocnego przeżycia czasu Wielkiego Postu. Pomocą
będą służyły nabożeństwa Drogi Krzyżowej, które odprawiać będziemy w każdy
piątek, bezpośrednio po wieczornej Mszy św. Zapraszamy na nie dorosłych, młodzież oraz dzieci. Z kolei nabożeństwo Gorzkich Żali przeżywać będziemy we
wszystkie niedziele o godz. 16:00.

3.

Dziś zbieramy składkę remontową. Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom. Msza
św. w intencji Darczyńców naszej parafii zostanie odprawiona w poniedziałek, 12
lutego o godz. 8:00.

4.

W sobotę, 21 kwietnia planowana jest jednodniowa pielgrzymka do sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu oraz do sanktuarium św. S. Faustyny w Świnicach Warckich, a także do oddalonego o 3 km od Świnic Głogowca, gdzie znajduje się dom
urodzenia św. Faustyny. Zapisy w biurze parafialnym.

5.

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży organizuje wyjazd na 34. Światowe Dni
Młodzieży w Panamie, który odbędzie się w dniach 15-29 stycznia 2019 r. Bliższe informacje oraz zapisy u ks. Wojciecha Orzechowskiego diecezjalnego duszpasterza młodzieży, a także na stronie i facebooku diecezjalnego duszpasterstwa
młodzieży. ZGŁOSZENIA TYLKO DO 24 LUTEGO! Koszt wyjazdu 8.500 zł.
Przewidujemy różne formy pomocy w zbieraniu potrzebnej na wyjazd kwoty pieniędzy. Spotkania organizacyjne dla wszystkich chętnych odbędzie się 24 lutego
o godz. 11.00 w Gnieźnie w domu duszpasterstwa młodzieży „Lamus" przy ul.
Łaskiego 2a.

6.

Bóg powołał do wieczności śp. Krystynę Pawłowską oraz śp. Wacława Grajka.
Powierzmy tych zmarłych i naszych bliskich zmarłych Bożemu Miłosierdziu.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

