
Ogłoszenia Parafialne  
27 X – 3 XI 2019 

 
 

1.  Gościmy w naszej Wspólnocie Ks. Krzysztofa Urbaniaka, wikariusza naszej Parafii w latach od 2011 

do 2015 r., przebywającego obecnie na urlopie zdrowotnym po operacyjnym zabiegu. Dziękuję Ks. 

Krzysztofowi za głoszone słowo, posługę spowiedniczą a także już teraz za to, że zgodził się również 

przewodniczyć naszym Parafialnym Uroczystościom Odpustowym w lipcu przyszłego roku. 
  

2.  Kończy się październik, miesiąc modlitwy różańcowej; zapraszam wszystkich Parafian do  udziału 

we Mszy Świętej i nabożeństwie różańcowym: w niedzielę różaniec po Mszy św. o godz. 15.30; w dni 

powszednie po Mszy o godz. 17.30 a w środy po Liturgii porannej. Ponadto zapraszam dzieci jeszcze  

w najbliższy  wtorek i czwartek na godz. 16.30. Wszystkich przygotowujących się do Bierzmowania proszę 

chociaż o jedną obecność na różańcu w tygodniu.  
 

3. Uprzejmie informuję, iż porządek ogólnomiejskich uroczystości na cmentarzu w najbliższy piątek 

dnia 1 listopada będzie następujący: początek procesji o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu,  

a bezpośrednio po procesji Msza św. przy Mauzoleum Ks. Piotra Wawrzyniaka. Także w naszej 

świątyni Msze św. tego dnia wcześniej o godz. 8.30 i 10.30 (pamiętajmy, że mamy obowiązek 

uczestniczenia 1 XI we Mszy Św.[!]).  
 

4. W bieżącym roku właśnie w uroczystość Wszystkich Świętych, przypada jednocześnie I-szy piątek 

miesiąca. W tym dniu okazja do spowiedzi św. od godz. 8.00 i 10.00. Zapraszam!  

 Przypominam, że zapowiadana wcześniej wizyta duszpasterska u Chorych naszej Parafii będzie 

miała miejsce w tym tygodniu od godzin porannych już w czwartek 31 października.  
 

5. W sobotę przypada Dzień Zaduszny. Msze św. tego dnia w naszej świątyni o godz. 9.00 oraz o godz. 

15.30 wraz z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i wspólną modlitwą za Zmarłych. O godz. 17.30  

w sobotę Msza św. już z niedzieli, po której różaniec z wymieniankami w intencji Dusz Czyśćcowych. 

Informacja na temat odpustów za Zmarłych w gablocie. Gorąco proszę o ten duchowy dar. Pamiętajmy, że 

1-y listopada to dzień, w którym to my zwracamy się o pomoc, wstawiennictwo do Wszystkich 

Świętych, tych co są już zbawieni w Niebie! Natomiast 2-go listopada, w Dzień Zaduszny to my  

w sposób szczególny mamy pomóc naszą modlitwą i duchowymi ofiarami Duszom Cierpiącym  

w Czyśćcu! Oby tego dnia także nie zabrakło nas w kościele !        
 

6. Na klęcznikach wyłożone są wymienianki. Wypełnione wymienianki możemy składać wraz  

z dobrowolną ofiarą w zakrystii lub w biurze parafialnym. Proszę o wyraźne wypisywanie nazwisk osób 

Zmarłych literami drukowanymi oraz zaznaczenie, czy mają to być wymienianki roczne (na kolejny rok), 

czy jednorazowe (odczytywane w tegorocznej odpustowej Oktawie Wszystkich Świętych między 1 a 8 XI;  

w przypadku wymienianek w Oktawie zapraszam do uzgodnienia terminu – dnia wspólnej modlitwy).     
 

7. Osoby zamierzające w najbliższym roku zawrzeć Sakrament Małżeństwa, które nie ukończyły 

katechizacji przedmałżeńskiej informuję, iż mogą odbyć taką katechizację w Parafii Klasztornej  

w Mogilnie począwszy od niedzieli 10 listopada do niedzieli 15 grudnia br. (godz. 16.00). Bardzo proszę  

o skorzystanie z tej okazji! Zgłoszenia poprzez stronę diecezjalną: narzeczeni.archidiecezja.pl.  
 

8. Zachęcam do lektury książeczki dotyczącej pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym oraz bieżącego 

numeru Przewodnika z dodatkiem; modlitewnikiem Pięć minut z Bogiem na każdy dzień na listopadowe 

święta i dni (obie pozycje w cenie 6 zł).   

 

                                                                                                     Ks. Piotr Waszak  


