
Ogłoszenia Parafialne 
31 III – 7 IV 2019 

 

1. Rozpoczęliśmy nasze parafialne rekolekcje. W naszej Wspólnocie gościmy Ks. Pawła Rybaka, Ojca 

Duchownego naszego Diecezjalnego Seminarium w Gnieźnie, wykładowcę teologii życia wewnętrznego – 

chrześcijańskiej duchowości. Rekolekcje dla dorosłych dzisiaj podczas wszystkich niedzielnych Mszy św. oraz w 

następne dwa dni. 

Jutro w poniedziałek na godz. 9.00 zapraszam na Mszę św. z  konferencją rekolekcyjną w sposób 

szczególny Osoby Starsze i tych wszystkich, którym odpowiada pora przedpołudniowa. Ponadto wszystkich Parafian 

zapraszam jutro na godz. 15.00, by w Godzinie Miłosierdzia Bożego, przed Chrystusem obecnym w Komunii 

Świętej przedstawiać w modlitwie adoracji intencje naszej Wspólnoty Parafialnej oraz sprawy każdego i każdej z 

nas. Z kolei wieczorem o godz. 19.00 Msza św. a następnie ok.  19.30  rekolekcyjne słowo i modlitwa dla 

Małżeństw z indywidualnym błogosławieństwem Rodzin.  

Natomiast we wtorek o godz. 9.00 Msza św. z udzieleniem Sakramentu Chorych wszystkim poważnie 

chorującym i cierpiącym, zaś we wtorek o godz. 19.00 Msza św. a po niej ok. godz. 19.30 konferencja 

rekolekcyjna dla wszystkich, pt.: ABC duchowości chrześcijańskiej…  

Pół godziny przed każdą Mszą św. w poniedziałek oraz we wtorek okazja do Spowiedzi Św. 
 

2. Od najbliższej środy (3 IV), także w naszej świątyni swoje rekolekcje rozpoczną z kolei równocześnie dzieci 

Szkół Podstawowych i uczniowie Gimnazjum. Proszę o modlitwę w ich intencji.  
 

3. W tym tygodniu w piątek, 5 kwietnia, po Mszy św. sprawowanej w Klasztorze o godz. 20.00 wyruszy po raz 

kolejny Ekstremalna Droga Krzyżowa trzema trasami: wokół Mogilna, do Lichenia i do Gniezna. Szczegóły 

dotyczące rejestracji w gablocie parafialnej.  

Zapraszam także młodzież i dorosłych na nabożeństwa pasyjne w naszej świątyni: w piątki na Drogę 

Krzyżową (bezpośrednio po Mszy św. o 17.30) i na nabożeństwo Gorzkich Żali; w niedzielę na godz. 15.00. 

Wcześniej w niedziele ok. g. 14.45 – modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia.  
 

4. W bieżącym tygodniu, 5 kwietnia, przypada I-szy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. od godz. 16.30; w 

sobotę - pierwszą miesiąca (6 IV) o godz. 8.00 Msza św. do Niepokalanego Serca Matki Bożej poprzedzona 

wspólnym Różańcem. Przedświąteczna posługa duszpasterska Chorym naszej Parafii w Wielki Poniedziałek, 15 

kwietnia 
 

5. Już teraz uprzejmie informuję, iż naszą Parafialną Spowiedź Wielkanocną przeżywać będziemy w tym roku w 

środę, dnia 10 kwietnia. Bardzo proszę o zarezerwowanie sobie czasu na pojednanie z Panem Bogiem właśnie w tym 

dniu (od 9.30 do 10.30 przed południem, bądź też wieczorem od godz. 19.15). Trwają prace wykończeniowe nad 

naszym dodatkowym parkingiem parafialnym (przygotowanie oznakowania organizacji ruchu), byśmy już podczas 

Parafialnej Spowiedzi mogli z niego skorzystać. 

 W gablocie parafialnej zamieszczony został też plan Spowiedzi w całym naszym Dekanacie. 
 

6.  Za tydzień w niedzielę, 7 kwietnia, gościć będziemy w naszej Parafii Siostry Służebniczki  z ich 

wychowankami ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Gnieźnie. Po Mszach św. będą rozprowadzać 

własnoręcznie wykonane ozdoby i dekoracje wielkanocne, stroiki, kartki itp. Zachęcam do  zakupu  tych dekoracji, co 

przełoży się na wsparcie finansowe wyjazdu wakacyjnego dla tych dzieci i młodzieży, które z wielu powodów nie 

mogą być otoczone troską swoich rodziców i bliskich. Potraktujmy tę obecność jako szczególną okazję do 

wielkopostnego uczynku miłosierdzia. Dziękuję. 
 

7. Jeszcze dzisiaj pod chórem do nabycia są wielkanocne świece dzieła pomocy Caritas (w kształcie jajek, z 

wielkanocnymi symbolami, w cenie 10 zł). Zachęcam.  
 

8. Zachęcam do lektury Przewodnika, z dodatkiem Modlitewnikiem 5 minut z Bogiem na każdy dzień na miesiąc 

kwiecień, czas Wielkiego Postu i Wielkanocy… 

Ks. Piotr Waszak 


