
Ogłoszenia Parafialne  
1 – 8 XII 2019 

 

1. Dziękuję wszystkim, którzy podczas całodziennej adoracji w naszej Parafii w miniony poniedziałek 

podjęli czuwanie przed Chrystusem w Komunii świętej a zwłaszcza wspólnotom Braci Towarzystwa 

Świętego Wojciecha oraz Matkom Żywego Różańca, dzięki którym wystawiony Pan Jezus ani przez 

chwilę nie był w naszej świątyni sam. Serdeczne Bóg zapłać! 
 

2.  Rozpoczynamy czas Adwentu, duchowego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Roraty  

z udziałem dzieci w naszej parafii będziemy przeżywać jak w latach ubiegłych podczas Mszy św. 

wieczornych o godz. 17.30 we wtorki, czwartki i soboty.  Pierwsze Roraty we wtorek, 3 grudnia.    
 

3.  W bieżącym tygodniu, 6 grudnia, przypada I-szy piątek miesiąca. W piątek okazja do spowiedzi 

św. od godz. 16.30; o 17.00 – Komunia Św. poza Mszą św. a następnie podczas Mszy św. o godz. 17.30; 

zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. A w najbliższą pierwszą sobotę miesiąca (7 grudnia) na 8.00 

zapraszam na Mszę św. czcicieli Niepokalanego Serca Maryji. Od g. 7.30 proszę o wspólny Różaniec.  
 

4. W niedzielę za tydzień, 8 grudnia, dzień związany z uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP: 

podczas Mszy św. o godz. 10.30 z poświęcenie medalików dzieci komunijnych oraz medalików Maryi 

Niepokalanej wszystkich tych, którzy tego dnia pragnęliby to uczynić.  
 

5. Przypominam, że okazję do Spowiedzi św. w naszym kościele mamy codziennie w tygodniu,  

o ile to możliwe, pół godziny przed każdą Mszą świętą. Informuję natomiast już teraz, że naszą 

parafialną spowiedź przedświąteczną przeżywać będziemy w tym roku w środę 18 grudnia.  
 

6. Przypominam również, że odwiedziny Chorych naszej Parafii będą miały miejsce od godzin 

porannych w poniedziałek 23 grudnia.  
 

7. Już dziś pod chórem do nabycia są świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Caritas (mała w cenie 7-u a 

duża 13 zł). Za tydzień zaś będziemy już mogli nabywać poświęcone opłatki na stół wigilijny. 
 

8. Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży organizuje wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych Taize 

we Wrocławiu w dniach 28.12-1.01 wszystkich w wieku od 16 do 35 lat. Zapisy tylko do jutra (2 XII). 

Szczegółowe informacje na facebooku, stronie internetowej duszpasterstwa młodzieży AG oraz u ks.  

Wojciecha Orzechowskiego (tel.: 785 210 257; e-mail: xwojciech@ddmgniezno.pl).  
 

9. Za tydzień przeżywać będziemy po raz XX-ty adwentową Niedzielę Pomocy Kościołowi na 

Wschodzie. Już teraz dziękuję za każda ofiarę złożoną do puszek na rzecz naszych Braci i Sióstr w wierze 

za wschodnią granicą (sami nie tak dawno korzystaliśmy z pomocy chrześcijan na Zachodzie).  
 

10. W tym tygodniu zainstalowane zostały na naszym kościele w porozumieniu z Konserwatorem 

Zabytków dwie nowe lampy przy obu wejściach i dwie poręcze przy wejściu głównym. Koszt: 1.600 zł. 
 

11. Zachęcam do lektury najnowszego Przewodnika, artykułów: O poszukiwaniu Boga, Przyjdź, Panie 

Jezu! Tylko jeszcze nie teraz, Nieustanny głód i innych ...   
 

12. W ostatnim czasie z naszej Wspólnoty odszedł do wieczności Śp. Jarosław Kleczewski.  

Śp. Zmarłego oraz wszystkich naszych Bliskich Zmarłych polećmy wspólnie Bożemu miłosierdziu… 

 

                                                                                                     Ks. Piotr Waszak  
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