
Ogłoszenia Parafialne  
25 VIII – 1 IX 2019 

 

 
 

1. Przeżywamy DOŻYNKI w naszej Parafii. Uroczysta Msza św. w intencji Rolników 

oraz ich Rodzin o godz. 12.00. Zapraszam do udziału i do wspólnego przygotowania tej 

uroczystości. Proszę o modlitwę w intencji wszystkich tegorocznych zbiorów (tego, co już 

zebrane i co jeszcze wzrasta, czekając na zbiory). 

 

2. Jutro, 26 sierpnia, przeżywamy maryjną i polską uroczystość Matki Bożej 

Częstochowskiej. Msze św. jutro najpierw o godz. 7.30 w Kaplicy Sióstr Służebniczek przy 

ul. Rynek oraz o godz. 17.30 w naszym kościele. 

 

3. W niedzielę za tydzień, przypadającą już 1 września, zapraszam wszystkie dzieci klas I, 

rozpoczynające swoją edukację szkolną oraz najmłodszych u progu edukacji przedszkolnej na 

Mszę św. na godz. 10.30 z poświęceniem tornistrów i plecaków. Tym samym po przerwie 

wakacyjnej wznowione zostaną o godz. 10.30 Msze św. niedzielne ze słowem dla dzieci. 

 

4. Tego samego dnia - w niedzielę za tydzień, 1 września - zapraszam 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.   

 

5. W sobotę za dwa tygodnie, tj. 7 września, na godz. 9.00, już teraz zapraszam  

Dzieci mające 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.  

 

6. Zachęcam do lektury bieżącego numeru Przewodnika z dodatkiem, Modlitewnikiem – Pięć 

minut z Bogiem (na każdy dzień) na miesiąc wrzesień.  

 

7. Składam podziękowanie za wszelkie złożone dzisiaj oraz składane w ostatnim czasie przez 

Parafian ofiary, za wyrażane zainteresowanie oraz życzliwą troskę związaną z prowadzonymi 

obecnie oraz w najbliższym czasie przy kościele i na terenie parafii pracami; Bóg zapłać! 

 

8. Z naszej Wspólnoty w minionym tygodniu odszedł do wieczności Śp. Eugeniusz Kubski. 

Śp. Zmarłego i wszystkich naszych Bliskich Zmarłych polećmy miłosierdziu Bożemu...                                                                                           

                                 

 

                                                                                                                  Ks. Piotr Waszak  


