
Ogłoszenia Parafialne  
29 IX – 6 X 2019 

 

 
 

1.   We wtorek rozpoczyna się październik, miesiąc modlitwy różańcowej; wychodząc 

naprzeciw pragnieniu Papieża Franciszka modlitwy w intencji misji w bieżącym roku 

towarzyszyć nam będą świadectwa i rozważania misyjne; 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 na różaniec we wtorki i czwartki na godz. 16.30.  

Wszystkich przygotowujących się do Bierzmowania także proszę chociaż o jedną 

obecność na różańcu w każdym tygodniu. W gablocie zaś przypomnienie obietnic Matki 

Bożej związanych z modlitwą różańcową. 

 

2. Przypominam o spotkaniu naszej Parafialnej Rady jutro w poniedziałek 30 września po 

wieczornej Mszy św., to jest ok. godz. 18.00. Proszę o obecność i za nią dziękuję. 

 

3. W bieżącym tygodniu przypada także I-szy piątek i I-sza sobota 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 17.30; zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych.  

W sobotę na godz. 8.00 zapraszam na Mszę św. wszystkich czcicieli Matki 

Najświętszej. Od godz. 7.30 tego dnia również okazja do Spowiedzi św., objętej 

szczególnymi łaskami; w tym też czasie proszę o wspólny Różaniec.  

 

4. Przypominam też przy tej okazji o spotkaniu Żywego Różańca naszej Parafii w pierwszą 

sobotę miesiąca, 5 października, po porannej Mszy św. (przed świętem Matki Bożej 

Różańcowej). W planie: sprawdzenie porządku rozdzielonych tajemnic, odbiór nowego 

numeru czasopisma Królowej Różańca Świętego oraz sprawy porządkowe i organizacyjne.  

 

5. Także w najbliższą sobotę, ale na godz. 9.30 zapraszam z kolei w imieniu Pana Organisty 

na próbę naszego parafialnego Chórku. Obecność obowiązkowa.   

  

6. Parafia Klasztorna zaprasza wszystkich czcicieli Św. Franciszka z Asyżu na uroczystość 

odpustową ku jego czci w najbliższy piątek, 4 października, na godz. 18.00 

(przewodniczyć będzie o. J. Stępień, przeor Paulinów z Wągrowca). Zachęcam do udziału! 

 

7. Zachęcam do lektury najnowszego Przewodnika, wraz z dodatkiem; modlitewnikiem Pięć 

minut z Bogiem na każdy dzień na miesiąc październik.  
 

 

 

 
                                                                                                       Ks. Piotr Waszak  


