
Ogłoszenia Parafialne  
10 – 17 XI 2019 

 

 

1.   Dzisiejszej niedzieli przeżywamy już XI-ty coroczny Dzień Solidarności z Kościołem 

Prześladowanym pod hasłem: Przemilczane cierpienie. Jak w latach ubiegłych przeprowadzamy 

zbiórkę do puszek na rzecz prześladowanych za wiarę chrześcijan. Dziękuję wszystkim, którzy zechcą 

wspomóc materialnie dzieło Pomocy Kościołowi w potrzebie. Bóg zapłać! 
  

2.  Dzisiaj w rocznicę śmierci Ks. Prałata Piotra Wawrzyniaka do modlitwy w intencji  

Zmarłych Duszpasterzy naszej Parafii zapraszam podczas Mszy św. o godz. 15.30. 

Po tej Mszy św. wraz z Braćmi Towarzystwa Świętego Wojciecha udamy się na Cmentarz, by 

pomodlić się przy kapłańskich grobach. Wszystkich, którzy chcieliby do tej modlitwy się włączyć, 

serdecznie zapraszam i dziękuję Wspólnocie Braci za wolę spełnienia tego uczynku miłosierdzia.     
 

3. Począwszy od niedzieli za tydzień w naszej Parafii praktykę duszpasterską przed przyjęciem 

Sakramentu Święceń Kapłańskich w maju przyszłego roku podejmie diakon Marcin Kąkol 

(najpierw w kolejne soboty i niedziele roku a następnie w okresie Wielkiego Postu). Proszę  

o życzliwe przyjęcie Ks. Marcina w naszej wspólnocie oraz o modlitwę w intencji jego kapłaństwa. 
 

4. Nieobecnych na wczorajszym wspólnym spotkaniu oraz katechezie dla Dzieci Komunijnych 

wraz z Rodzicami lub Opiekunami proszę jak najszybciej o kontakt.  
 

5. Jutro w poniedziałek, 11 listopada, na uroczystą miejską Mszę św. dziękczynną z udziałem 

naszych władz zapraszam na godz. 10.00 (według przyjętego w naszym mieście zwyczaju) do 

Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po Mszy św. uroczystości przy mogile Powstańców 

Wielkopolskich. Natomiast jeszcze dzisiejszej niedzieli, 10 listopada, o godz. 16.30, Wspólne 

Śpiewanie Polskich Pieśni Patriotycznych w Klasztorze.  
 

6. Parafia św. Jana Apostoła zaprasza także na uroczystości ku czci bł. Karoliny w Dąbrówce  

w sobotę 16 listopada. Porządek jest następujący: godz. 10.00 w kinie Wawrzyn – koncert  

i świadectwo: Wspólnota Guadalupe z Lublina; 11.30 – przejście w pielgrzymce do kaplicy  

bł. Karoliny w Dąbrówce; 13.15 – Eucharystia; 14.30 – Agapa, czyli gorący posiłek. Zachęcam. 

7. Osobom zamierzającym w najbliższym roku zawrzeć Sakrament Małżeństwa, które nie 

ukończyły katechizacji przedmałżeńskiej, przypominam po raz ostatni, iż mogą odbyć taką 

katechizację w Parafii Klasztornej w Mogilnie począwszy od dzisiaj do niedzieli 15 grudnia br. 

(godz. 16.00).  Proszę o skorzystanie z tej okazji! Zgłoszenia poprzez stronę diecezjalną: 

narzeczeni.archidiecezja.pl.  
 

8. Zachęcam do lektury najnowszego Przewodnika, wywiadu z Ks. Prymasem a także artykułów: 

Pole bitwy o pamięć, Patriotyzm po katolicku, Cyfrowy detoks  i innych ... 
 

9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszej wspólnocie Śp. Stanisława Krysztofiaka. W dniu 

wczorajszym zmarła także Śp. Ksenia Solecka. Śp. Zmarłych oraz wszystkich naszych Bliskich 

polećmy wspólnie Bożemu miłosierdziu… 

  

 

                                                                                                     Ks. Piotr Waszak  



 


