Ogłoszenia duszpasterskie
V Niedziela Wielkanocna
29 kwietnia 2018
1.

Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone przed tygodniem w Niedzielę Dobrego Pasterza na potrzeby PWSD w Gnieźnie. Zebraliśmy 1722 zł 30
gr. Wszystkim ofiarodawcom składamy w imieniu PWSD serdeczne Bóg zapłać.

2.

Dzisiaj przeżywamy uroczystość odpustową ku czci św. Wojciecha. Msze św. o
godz. 7:00, 8:00, 13:00, 17:00.

3.

Od wtorku rozpoczyna się miesiąc maj. Nabożeństwa majowe będą sprawowane
codziennie po wieczornej Mszy św.

4.

W czwartek – 3 maja przypada uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św.
w naszym kościele o godz. 8:00, 10:00, 11:30 i 17:00. Tego dnia przypada 227
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Główne obchody gnieźnieńskie odbędą
się w katedrze i przy pomniku Bolesława Chrobrego. Początek o godz. 10.15.

5.

W I piątek miesiąca (4 maja) od godz. 16:00 adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona o godz. 16:45 nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Podczas adoracji możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Chorych
ks. Proboszcz nawiedzi w piątek od godz. 10:00, a ks. Wikariusz w sobotę od
godz. 8:30.

6.

W I sobotę miesiąca nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca. O godz.
7:30 różaniec, następnie Msza św. i adoracja połączona z rozważaniem 4
tajemnicy bolesnej.

7.

W przyszłą niedzielę odbędzie się w naszej parafii uroczystość I Komunii św. Z
racji dużej ilości dzieci Komunia św. odbędzie się w 2 grupach: o godz. 10:00
grupa I i o godz. 12:00 grupa II. Z tej racji Msze św. za tydzień odbędą się o
godz. 8:00, 10:00, 12:00 i 17:00. Dzieci Komunijne będą miały spotkanie
przygotowujące do uroczystości we wtorek o godz. 18:00 grupa z godz. 10:00, a
o godz. 19:00 grupa z godz. 12:00. Spowiedź św. dla dzieci w sobotę o godz.
10:00 grupa I i o godz. 11:30 grupa II.

8.

Dzieci obchodzące rocznicę I Komunii św. będą miały spotkanie w środę, 9
maja, po Mszy św. wieczornej o godz. 17:45. Spowiedź św. dla nich odbędzie się
w sobotę 12 maja o godz. 10:00.

9.

Z naszej wspólnoty parafialnej Bóg powołał do wieczności: Śp. Krzysztofa
Sibkę, Śp. Zbigniewa Marciniaka, Śp. Kazimierza Nowickiego. Powierzmy
tych zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie...

