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1.  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 najbliższy 

piątek, 15 marca, ale na godz. 17.00, zapraszam także wszystkie dzieci na Dziecięcą Drogę Krzyżową. 
 

2. Jak w roku ubiegłym w prezbiterium wyłożona została nasza Parafialna Księga Trzeźwości. Proszę  

o wpisy do niej, o naszą dobrowolną abstynencję w intencji osób zniewolonych nałogiem alkoholizmu  

i rodzin cierpiących z tego powodu (może to być deklaracja na czas tegorocznego Wielkiego Postu lub 

dłuższy). Zapraszam do tego duchowego daru i jednego z wielkopostnych uczynków miłosierdzia… 
 

3. Przypominam o naszej parafialnej pielgrzymce do Niepokalanowa i do Warszawy  w terminie od  

1 do 3 lipca (pndz – środa; z noclegami i posiłkami w Niepokalanowie, w cenie ok. 300 zł). W programie 

m.in.: Muzeum Ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele św. Stanisława Kostki, Muzeum Powstania 

Warszawskiego, Wilanów ze Świątynią Opatrzności Bożej i zwiedzaniem Wilanowskiego Pałacu, Zamek 

Królewski i Archikatedra Warszawska z jej podziemiami, by pomodlić się wspólnie przy grobach Prymasa 

Tysiąclecia, Prymasa Glempa i innych wielkich Polaków, Cmentarz Powązkowski (z Mauzoleum 

Smoleńskim i Łączką Żołnierzy Wyklętych), atrakcje Niepokalanowa z Muzeum O. Maksymiliana, 

przedstawieniami Misterium Męki Pańskiej oraz Panoramy Historii Polski, a także - jak w roku ubiegłym - 

inne niespodzianki. Zapisy w zakrystii po Mszy św. oraz w biurze parafialnym (zaliczka 100 zł).  

Przy zapisach proszę o przygotowanie numeru PESEL do ubezpieczenia.  
 

4. Przypominam także osobom zamierzającym w najbliższym czasie zawrzeć Sakrament Małżeństwa, 

które nie posiadają jeszcze świadectwa o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej: specjalnie dla nich 

katechizacja w Par. p.w. MBNP w Mogilnie począwszy od dzisiejszej niedzieli 10 marca i do niedzieli  

14 kwietnia br. (godz. 16.00). Proszę zainteresowanych o skorzystanie z tej okazji; w Mogilnie następna 

taka okazja w Parafii Klasztornej dopiero pod koniec roku.  
 

5.  Kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, zarówno uczniów klas III gimnazjum, jak  

i klas VIII Szkoły Podstawowej, zapraszam już teraz na marcowe spotkanie, w sobotę, 23 marca,  

na godz. 10.30 do Sali Prałackiej (wejście od strony ogrodu).  
 

6. W najbliższy piątek, 15 marca i do niedzieli 17-go, Bracia Towarzystwa Św. Wojciecha z naszej 

Archidiecezji i Parafii rozpoczną swoje coroczne wiekopostne rekolekcje. Wszystkich, którzy chcieliby 

przyłączyć się do Wspólnoty Braci w naszej Parafii, proszę o kontakt i zapraszam do udziału w tych 

rekolekcjach, gdyż jest to optymalna pora na rozpoczęcie posługi we Wspólnocie w ciągu roku. 
 

7. Za tydzień w naszej Wspólnocie gościć będziemy Ks. dra Przemysława Kwiatkowskiego, obecnego 

Rektora naszego Seminarium w Gnieźnie oraz wykładowcę z dziedziny Nauk o Rodzinie w kraju i na 

Papieskim Instytucie JPII w Rzymie. Ks. Rektor głosić będzie homilie podczas niedzielnych Mszy św.  

W tym dniu stworzona zostanie też tym samym w naszej parafii (podczas każdej Mszy niedzielnej) 

dodatkowa okazja do przeżycia Sakramentu Spowiedzi i pojednania z Panem Bogiem. Zapraszam! 
  

8. Zachęcam do lektury Przewodnika, a zwłaszcza artykułów: Katecheci – ludzie ze stali, Post na stole, 

Drogowskazy nadziei, Sieć pełna cudów i innych … 
 

 

Ks. Piotr Waszak 


