
Ogłoszenia Parafialne 
17 – 24 III 2019 

 

1.  W naszej Wspólnocie gościmy Ks. dra Przemysława Kwiatkowskiego, obecnego Rektora naszego 

Seminarium w Gnieźnie oraz wykładowcę z dziedziny Nauk o Rodzinie w kraju i na Papieskim Instytucie 

Jana Pawła II w Rzymie. Dziękuję Ks. Rektorowi za głoszone słowo oraz posługę spowiedniczą  

w konfesjonale. Serdeczne Bóg zapłać! 
 

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

Krzyżową (po Mszy św. o 17.30, czyli ok. godz. 18.00) i na nabożeństwo Gorzkich Żali; w niedzielę na 

godz. 15.00. Wcześniej w niedziele ok. g. 14.45 – modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia.  

Przypominam o wpisach do naszej Parafialnej Księgi Trzeźwości; proszę o deklaracje dobrowolnej 

abstynencji w intencji osób zniewolonych nałogiem alkoholizmu i rodzin cierpiących z tego powodu. 
 

3. Pojutrze, we wtorek, 19 marca, przypada uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. Zapraszam na 

Mszę św. najpierw rano na godz. 7.30 do Kaplicy pw. św. Józefa u Sióstr Służebniczek przy ul. Rynek  

a następnie na uroczystą liturgię w naszej świątyni, sprawowaną o godz. 17.30.  

 Tego dnia także uroczystość odpustowa w naszym dekanacie w Parafii św. Józefa w Kołodziejewie  

o godz. 12.00 oraz 18.30. Dzień wcześniej o 17.00 w Kołodziejewie Rekolekcje Józefowe. Zapraszam!  
 

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

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

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

 Tego też dnia na godz. 10.00 zapraszam dzieci przygotowujące się w tym roku do uroczystości 

Pierwszokomunijnej. 
 

5. Także w najbliższą sobotę, 23 marca, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Młodzież Zespołu Szkół  

w Mogilnie zapraszają uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych, ich Rodziców, Nauczycieli  

i Wychowawców na DRZWI OTWARTE, w godz. od 9.00 do 14.00. Szczegóły w gablocie parafialnej! 

Uczestników spotkania kandydatów do Bierzmowania zapraszam na D.O. przed lub po naszym spotkaniu. 
 

6. Przypominam o naszej parafialnej pielgrzymce do Niepokalanowa i do Warszawy. Pozostało 14 

wolnych miejsc w naszym autokarze. Zapisy w zakrystii po Mszy św. oraz w biurze parafialnym (zaliczka 

100 zł). Przy zapisach proszę o przygotowanie numeru PESEL do ubezpieczenia.  
 

7. W bieżącym tygodniu ukończony został etap pierwszy prac zabezpieczających przy murowanym 

ogrodzeniu kościoła, którego koszt zamknie się w kwocie ok. 3,5 tys. złotych. W następnym kroku 

potrzebne będzie wybranie ziemi od wewnątrz muru okalającego naszą świątynię.    
 

8. W niedzielę za tydzień do nabycia będą wielkanocne świece dzieła pomocy Caritas (w trzech kolorach,  

w kształcie jajek, z wielkanocnymi symbolami, w cenie 10 zł) a także niebawem (tylko w naszej Parafii) 

figurki baranka z białej czekolady do wielkanocnego, święconkowego koszyka w cenie 4 zł. Zachęcam.  
 

9. Zachęcam do lektury Przewodnika, a zwłaszcza artykułów: Kochaj czy rób, co chcesz, Nauczyciel – misja 

czy usługi, Miłość, o którą warto zawalczyć, Św. Rita od mediacji i innych … 
 

 

 

Ks. Piotr Waszak 


