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1. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone przed tygodniem na składkę re-

montową. Zebraliśmy 2582 zł. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
2. Przeżywamy Wielki Post. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych. Gorzkie

Żale sprawujemy w każdą niedzielę o godz. 16:00. Kazania pasyjne głosił będzie ks.
Hubert Wiśniewski. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej sprawujemy w piątki po wieczornej Mszy św.
3. Zaproszenie Ks. Prymasa na Mszę św. dziękczynną z okazji setnej rocznicy święceń ka-

płańskich bł. Michała Kozala:
Drodzy Diecezjanie!
Dnia 24 lutego br. (sobota) będziemy uroczyście obchodzili 100. rocznicę święceń
kapłańskich bł. Michała Kozala, Biskupa i Męczennika. Podczas Mszy św. sprawowanej
w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie o godz. 12.00 pod moim przewodnictwem homilię
wygłosi ks. bp Jan Tyrawa, ordynariusz diecezji bydgoskiej. Na tę uroczystość przybędą
również pozostali księża biskupi z Metropolii Gnieźnieńskiej oraz delegacje kapłanów i
alumnów z archidiecezji gnieźnieńskiej, diecezji bydgoskiej i diecezji włocławskiej. Zapraszam Was, Drodzy Diecezjanie, do Gniezna do udziału we wspólnej modlitwie dziękczynnej za dar kapłaństwa bł. Michała Kozala, ojca duchownego i rektora naszego seminarium, a także do modlitwy błagalnej o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Szczególnie liczę na udział przedstawicieli parafii, którym patronuje bł. Michał Kozal
oraz członków Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
W oczekiwaniu na wspólne świętowanie
† Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski
4. W sobotę, 21 kwietnia planowana jest jednodniowa pielgrzymka do sanktuarium św. Jó-

zefa 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. Koszt 70 zł.
5. Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży organizuje wyjazd na 34. Światowe Dni Mło-

dzieży 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 z ADKS Śp. Ks. prałata Antoniego Bajka, długoletniego

misjonarza w Brazylii. Powierzmy zmarłego i naszych bliskich zmarłych Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

