
Ogłoszenia Parafialne 
30  XII  2018 – 6  I  2019 

 

1. Dzisiaj Niedziela Świętej Rodziny. Podczas Mszy św. o godz. 12.00 okazja do odnowienia przyrzeczeń 

małżeńskich małżeństw naszej parafii. Zapraszam małżeństwa, które właśnie obchodziły lub obchodzić 

będą okrągłe rocznice Ślubu i wszystkie inne, które zechcą to uczynić.    

Dziś także Klasztor serdecznie zaprasza na koncert „Kolędy Serca” w wykonaniu Małgorzaty Hutek i Karola 

Makowskiego; godz. 16.00 w kościele klasztornym. Wstęp wolny. 

 

2. Przypominam, że tak jak w roku ubiegłym Msze św. w tygodniu przez cały czas trwania parafialnej Kolędy 

- sprawowane będą w naszym kościele zasadniczo rano o godz. 8.00. Jutro natomiast wyjątkowo po uroczystej 

Mszy św. dziękczynnej o godz. 17.30 zapraszam serdecznie wszystkich na nabożeństwo przed Najświętszym 

Sakramentem na zakończenie kończącego się roku kalendarzowego. 

 

3. We wtorek natomiast, 1 stycznia, Nowy Rok a zarazem uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze 

św. tak jak w każdą niedzielę. Przypominam, że oprócz każdej niedzieli oraz dni: 24/25 XII, Trzech Króli (6 I), 

uroczystości Bożego Ciała, Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII) oraz Wszystkich Świętych (1 XI), właśnie 1 stycznia 

mamy wszyscy jako katolicy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. 

 

4. W bieżącym tygodniu, 4 stycznia, przypada także 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. sprawowanej w tym dniu 

także wyjątkowo o godz. 17.30; zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. 

 W najbliższą pierwszą sobotę miesiąca (5 I) na godz. 8.00 zapraszam na Mszę św. wszystkich czcicieli 

Niepokalanego Serca Matki Najświętszej. Od godz. 7.30 zapraszam do wspólnego Różańca. 

 

5. Za tydzień w niedzielę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Serdecznie 

zapraszam mieszkańców Mogilna i okolic z całymi rodzinami na Rynek mogileński (przy pomniku). 6 stycznia o godz. 

15.00 przywitanie Trzech Mędrców i wspólny przemarsz do kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gdzie 

złożone zostaną dary, po czym nastąpi kolędowanie. Zachęcam dzieci do przebrania się w stroje Królów ze Wschodu – 

zabrania koron i papierowych serc z wypisanym dobrym uczynkiem, aby ofiarować  je Panu Jezusowi. 

 

6. W gablocie parafialnej zamieszczony został cały plan tegorocznej parafialnej kolędy. Może on jeszcze ulec 

zmianie z przyczyn losowych. Proszę zgłaszać indywidualnie ewentualne przeszkody, czy trudności; na ile będzie to 

możliwe spróbujemy wspólnie ustalić optymalną porę spotkania. Proszę także o zgłoszenia osób, które zechciałyby mi 

pomóc w dotarciu z kolędą do siebie. Plan kolędy w tym tygodniu: 

7. Z naszej Wspólnoty Parafialnej odeszła do wieczności Śp. Elżbieta Grygiel, którą pożegnamy w 

czwartek, 3 stycznia. O godz. 10.00 Różaniec, 10.30 Msza św. Śp. Zmarłą i wszystkich naszych Bliskich polecajmy 

Bożemu miłosierdziu… 

Ks. Piotr Waszak 

2 I 

Środa 

od 10.00 Betonowa 

oraz Kościuszki 30 

 

3 I 

Czwartek 

od 12.00 Narutowicza od końca 

PIERWSZY  PIĄTEK  MIESIĄCA 

5 I 

Sobota 

od 9.30 Stawiska  

od rodz. p. Ciórkowskich do 

p. Wyroślak 

Numery-Stawiska: 22,21a,28,33,21,27, 

20,19,18,17,29a-b,15,13,12-a,11-a,9,8, 

7,6,5,5a,4a,53,4,31,32a,3,32a-b,34,25 


