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1.

Trwa Wielki Post. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych. Gorzkie
Żale sprawujemy w każdą niedzielę o godz. 16:00. Nabożeństwo Drogi
Krzyżowej sprawujemy w piątki po wieczornej Mszy św. Biuro parafialne w
piątki w okresie Wielkiego Postu czynne jest po zakończeniu Drogi Krzyżowej.

2.

Dzieci komunijne będą miały katechezę: 1 termin: czwartek, 15 marca o godz.
17:30 i 2 termin: sobota, 17 marca o godz. 10:00 w salce katechetycznej.

3.

Spotkanie dla wszystkich kandydatów do bierzmowania w ramach
Światowego Dnia Młodzieży odbędzie się w Niedzielę Palmową. Wyjście sprzed
kościoła o godz. 13:00. Udział w konferencji i Mszy św. w katedrze.
Przy ołtarzu MB Częstochowskiej wystawiony jest kosz, do którego składać możemy dary – produkty spożywcze na paczki świąteczne dla ubogich rodzin z naszej parafii.

4.

5.

W niedzielę za tydzień po Mszy św. o godz. 10:00 odbędzie się koncert pieśni
pasyjnych w wykonaniu chóru Gnieźnieńskiego Towarzystwa Śpiewaczego
„Dzwon”.

6.

W piątek, 23 marca nasza parafia będzie przewodniczyła Drodze Krzyżowej od
kościoła garnizonowego do katedry. W związku z tym w tym dniu nie będzie nabożeństwa Drogi Krzyżowej w kościele.

7.

Spowiedź św. przed Wielkanocą odbędzie się w naszym kościele w środę, 21
marca w godz. 16:00 – 18:00.

8.

Na bocznym ołtarzu Krzyża św. wystawiona jest od dzisiaj do Niedzieli Palmowej puszka na dobrowolne ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

9.

Dzisiaj zbieramy składkę remontową. Wszystkim Ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. Msza św. w intencji Darczyńców naszej parafii zostanie odprawiona we wtorek, o godz. 8:00.

10.

W najbliższa niedzielę w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym odbędzie się
kolejna edycja Szkoły Modlitwy. Spotkanie jest zaproszeniem do refleksji nad
modlitwą Słowem Bożym. Rozpoczyna się ono katechezą, po niej jest
Eucharystia, a kończy medytacja przed Najświętszym Sakramentem.
Zapraszamy, 18 marca do Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Gnieźnie na
godz. 16.00.

