
Ogłoszenia Parafialne 
24 – 31 III 2019 

 

1.  W najbliższą sobotę, 30 marca, Mszą św. wieczorną z niedzieli o godz. 17.30 rozpoczniemy nasze parafialne 

rekolekcje. Następnie nauki rekolekcyjne dla dorosłych podczas wszystkich niedzielnych Mszy św. a później w 

poniedziałek i wtorek, 1 i 2 kwietnia, przed południem o godz. 9.00 oraz wieczorem od godz. 19.00-19.30. Jak 

wcześniej informowałem w tym roku gościć będziemy u nas  

Ks. Pawła Rybaka, Ojca Duchownego naszego Diecezjalnego Seminarium w Gnieźnie. Szczegóły dotyczące 

programu rekolekcji za tydzień; są one już teraz zamieszczone w gablocie parafialnej.   

 

2. W Wielkim Poście zapraszam młodzież i dorosłych na nabożeństwa pasyjne: w piątki na Drogę Krzyżową 

(bezpośrednio po Mszy św. o 17.30) i na nabożeństwo Gorzkich Żali; w niedzielę na godz. 15.00. Wcześniej w 

niedziele ok. g. 14.45 – modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia. W następny piątek 29 marca, ale na godz. 

17.00, zapraszam wszystkie dzieci na kolejną Dziecięcą Drogę Krzyżową. 

  

3. Jutro, w poniedziałek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania NMP. Zapraszam na Mszę św. najpierw 

rano na godz. 7.30 do Kaplicy Sióstr Służebniczek przy ul. Rynek a następnie na uroczystą liturgię w naszej 

świątyni, z poświęceniem książeczek do nabożeństwa, sprawowaną o godz. 17.30. 

Jutrzejsza uroczystość Zwiastowania, to również corocznie Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

Zapraszam jutro na godz. 7.30 oraz 17.30 wszystkich, którzy z naszej Wspólnoty Parafialnej w to dzieło 

chcieliby się włączyć. Wierzymy, iż poprzez codzienną Dziesiątkę Różańca odmawianą przez 9 miesięcy wraz z 

modlitwą w intencji ochrony życia możemy uratować jedno życie niechciane i zagrożone po sercem matki; w ten 

sposób ratując jedno ludzkie życie, wysłużyć sobie wielką zasługą i łaskę przed Panem Bogiem. Gorąco zachęcam!     

 

4. Przypominam również o wielkopostnych rekolekcjach dla małżeństw niesakramentalnych, które rozpoczną się 

od wieczora najbliższego piątku, 29 marca, w naszym Centrum Edukacyjno-Formacyjnym  

w Gnieźnie. Dla wszystkich Osób zainteresowanych – szczegóły w gablocie. Zapraszam. 

 

5. Z kolei w naszej Parafii, w rekolekcyjną sobotę, 30 marca, bezpośrednio po wieczornej Mszy św., zapraszam na 

spotkanie organizacyjne - wprowadzenie do comiesięcznych spotkań naszego Parafialnego Kręgu Biblijnego. 

Zapraszam wszystkie osoby z naszej Wspólnoty, które chciałyby pogłębić swoją znajomość Biblii, zwłaszcza 

rozumienie Starego Testamentu i znaleźć odpowiedzi na różne własne pytania.    

 

6. Także w najbliższą sobotę, 30 marca, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Zespołu Szkół  

w Bielicach zapraszają uczniów Gimnazjów, Szkół Podstawowych i ich Rodziców na DRZWI OTWARTE, w 

godz. od 9.00 do 13.00. Szczegóły w gablocie parafialnej!  

 

7. Na parafialną pielgrzymkę do Niepokalanowa i Warszawy pozostały 4 wolne miejsca w naszym autokarze. 

Zapisy wraz numerem PESEL w tygodniu po Mszy św. oraz w biurze parafialnym.   

 

8. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, dziś pod chórem do nabycia są wielkanocne świece dzieła pomocy Caritas (w 

trzech kolorach, w kształcie jajek, z wielkanocnymi symbolami, w cenie 10 zł) a także figurki baranka z białej 

czekolady do wielkanocnego, święconkowego koszyka w cenie 4 zł. Zachęcam.  

 

9. Zachęcam do lektury Przewodnika, a zwłaszcza artykułów: Kontynent stary nie tylko z nazwy, Spowiedź 

 jak deska ratunku, O rodzinie bez ideologii i innych … 

 

 

Ks. Piotr Waszak 


