
Ogłoszenia Parafialne  
28 IV – 5 V 2019 

 

1. Przeżywając Niedzielę Bożego Miłosierdzia gościmy w naszej parafii (już od wczorajszego wieczoru) 

Ks. Proboszcza Seniora Zenona Lewandowskiego. W łączności z Mszą św. o godz. 15.30, w Godzinie 

Bożego Miłosierdzia podczas Koronki zawierzymy wspólnie całą naszą Parafię Miłosierdziu Bożemu 

oraz poświęcimy nowy wielkoformatowy obraz do naszej świątyni Św. Siostry Faustyny Kowalskiej.  
 

2. W Gnieźnie natomiast trwają Uroczystości Odpustowe Świętego Wojciecha Patrona naszej Ojczyzny  

i Archidiecezji. Szczegółowy plan Uroczystości Święto-Wojciechowych zamieszczony został w gablocie 

parafialnej, osobno także program przygotowany i zaproponowany dla młodzieży. Zapraszam do udziału! 
 

3. W środę rozpoczynamy miesiąc maj. Zapraszam na nabożeństwa majowe w tygodniu codziennie po 

Mszy św. o 17.30 (w niedziele po Mszy św. sprawowanej o godz. 15.30 a w środy po Mszy św.  

o godz. 8.00). Przygotowujących się do Bierzmowania zarówno z klas VII i VIII SP, jak i klas III Gimnazjum, 

proszę przynajmniej o jedną obecność każdego tygodnia. 

 Nabożeństwa majowe także codziennie przy figurze w Chabsku o g. 19.00. Serdecznie zapraszam!   
 

4. W najbliższy piątek przypada 3 Maja i uroczystość NMP Królowej Polski. Porządek Mszy św. tego 

dnia w naszym kościele tak jak w każdą niedzielę. Podczas Mszy św. o godz. 8.30 Bożej Opatrzności 

polecać będziemy z udziałem naszych Władz samorządowych i miejskich osoby i sprawy naszej lokalnej 

Wspólnoty. Po Mszy św. odbędą się uroczystości na naszym Rynku: zostaną złożone kwiaty przy Pomniku 

oraz odbędzie się start XVIII Biegu im. Jana Kilińskiego. Zapraszam!  
 

5. W tym tygodniu właśnie 3 maja przypada także I-szy piątek miesiąca. Tego więc dnia okazja do 

Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. w porządku niedzielnym.   

Dzień później w I-szą sobotę miesiąca o godz. 8.00 Msza św. o Niepokalanym Sercu Matki Bożej 

a następnie zapraszam na krótkie spotkanie wszystkie osoby, które należą oraz które jeszcze chciałyby 

przystąpić w naszej Parafii do Wspólnoty Żywego Różańca. Niech to będzie zarazem nasz duchowy dar 

złożony w tym dniu przez nas Matce Najświętszej u początku Jej miesiąca maja. 
 

6. Nieobecnych na wczorajszym spotkaniu organizacyjnym dzieci klas IV wraz ze swoimi Rodzicami,  

którzy w niedzielę 5 maja o godz. 12.00 przeżywać będą uroczystość Rocznicy Pierwszej Komunii, 

proszę jak najszybciej o kontakt.  

Osoby uczęszczające zwykle w niedziele na Mszę św. o godz. 12.00 a nie związane z rodzinami 

tegorocznych Dzieci przeżywających komunijną Rocznicę zapraszam wyjątkowo tego dnia na Mszę św. 

bądź to na godz. 8.30 lub 10.30, bądź też na godz. 15.30. Dziękuję za zrozumienie.  
     

7. Już teraz natomiast na sobotę 11 maja po wieczornej Mszy św. zapraszam na spotkanie informacyjno-

organizacyjne przed uroczystością przyjęcia S. Bierzmowania, Rodziców tegorocznych Bierzmowanych. 

Tego dnia, ale przed południem na godz. 10.30 zapraszam z kolei samych Kandydatów do 

Bierzmowania, czyli uczniów klas III Gimnazjum oraz VIII SP na majową katechezę i rozpoczęcie 

bezpośrednich przygotowań do uroczystości w dniu 13 czerwca. 
 

8. W minioną środę (24 IV) zmarł Śp. Ks. Kanonik Jan Trojanowski, wspomagający swoją posługą naszą 

parafię w latach 2006-2008. Wczoraj zaś do wieczności odszedł także Śp. Marcin Nowicki. Śp. Zmarłych, 

dziękując za dar ich życia, polecajmy Bożemu Miłosierdziu… 

 
 

                                                                                                                                                Ks. Piotr Waszak  

https://www.faramogilno.pl/ksjan.htm

