
Ogłoszenia Parafialne  
1 – 8 IX 2019 

 

 

1. Przypominam o poświęceniu tornistrów i plecaków dzieciom klas I, rozpoczynającym 

swą edukację szkolną oraz najmłodszym u progu edukacji przedszkolnej, dzisiaj podczas 

Mszy św. godz. 10.30. Tym samym po przerwie wakacyjnej wznowione zostaną o godz. 

10.30 Msze św. niedzielne ze słowem dla dzieci. 
 

2. Przypominam także i raz jeszcze zapraszam dzisiejszej niedzieli do uczestnictwa  

w uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i obrony Mogilna, które 

rozpoczną się o godz. 12.00 Mszą Św. z udziałem pocztów sztandarowych w naszym 

kościele. Po Mszy św. przejście na mogileński rynek i uroczystości przy Pomniku Wolności 

(rys historyczny, wystąpienie P. Burmistrza, złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy), 

zaś o godz. 14.00 w kinie Wawrzyn poetycko-muzyczny koncert wspomnieniowy „Kocham 

cię Polsko” oraz otwarcie okolicznościowej wystawy.   
 

3. W bieżącym tygodniu, 6 września, 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. 

 Tego dnia także, w najbliższy piątek, od godzin porannych, będzie miała miejsce 

zapowiadana wcześniej wizyta duszpasterska u Chorych naszej Parafii. Chorych 

uprzejmie proszę o cierpliwość w oczekiwaniu (cały czas ok. 30 osób korzysta z tej posługi).  
 

4. Przypominam o spotkaniu w najbliższą sobotę, 7 września, o godz. 9.00, dla Dzieci 

mających w bieżącym roku szkolnym przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej wraz ze 

swoimi Rodzicami bądź Opiekunami. Będzie to spotkanie informacyjno-organizacyjne 

związane z przygotowaniem do uroczystości Komunijnej w nadchodzącym roku szkolnym.  

 Tego też dnia, wcześniej, tj. na godz. 8.00 zapraszam na Mszę św. wszystkich 

czcicieli Niepokalanego Serca Matki Bożej a już od godz. 7.30 proszę o wspólny Różaniec.  
 

6. Z kolei na godz. 9.00 w sobotę za dwa tygodnie, tj. 14 września, zapraszam już teraz 

młodzież klas VIII na spotkanie rozpoczynające drugi rok przygotowania do przyjęcia 

Sakramentu Bierzmowania. Wszystkich proszę obowiązkowo o obecność. 
 

7. W dniach 6 i 7 października b.r. organizowana jest z naszego dekanatu wspólna 

pielgrzymka na Jasną Górę. Zapisy w Parafii MBNP. Szczegóły w gablocie. Zachęcam! 
 

8. Raz jeszcze dziękuję za złożone przed tygodniem podczas Niedzieli Dożynkowej a także 

składane w ostatnim czasie przez Parafian ofiary; Bóg zapłać! 
 

9. Zachęcam do lektury bieżącego numeru Przewodnika z dodatkiem, a zwłaszcza artykułów 

Dnia 1 września roku pamiętnego, 1939-2019, Przemiana Johannesa K. i innych.  

 

 

                                                                                                       Ks. Piotr Waszak  


