
Ogłoszenia Parafialne  
3 – 10 XI 2019 

 

 

1.  Trwa Oktawa uroczystości Wszystkich Świętych. Zapraszam wszystkich Parafian do  

modlitwy różańcowej za Zmarłych z wymieniankami aż do najbliższego piątku 8 listopada 

włącznie: 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. Informacja na temat odpustów za Zmarłych  

w gablocie. Gorąco proszę o ten duchowy dar.  

Przypominam, że za nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 XI połączone  

z modlitwą  (choćby myślną) za Zmarłych można uzyskać codziennie dla Dusz  

w Czyśćcu Cierpiących łaskę odpustu. Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się ponadto 

zwyczajowo: 1) spowiedzi sakramentalnej albo stanu łaski; 2) przyjęcia Komunii św.; 3) 

modlitwy w intencjach Ojca Świętego; 4) wykluczenia przywiązania do wszelkiego grzechu 

(nawet powszedniego). Jeśli brakuje pełnej tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną spełnione 

wyliczone warunki, wtedy odpust może być tylko cząstkowy.  
 

 2.  Jeszcze dziś 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).      
 

3. W niedzielę za tydzień, 10 XI, w rocznicę śmierci Ks. Prałata Ks. Piotra Wawrzyniaka do 

modlitwy w intencji  Zmarłych Duszpasterzy naszej Parafii zapraszam podczas Mszy św.  

o godz. 15.30. Po tej Mszy św. wraz z Braćmi Towarzystwa Świętego Wojciecha udamy się na 

Cmentarz, by pomodlić się przy kapłańskich grobach. Wszystkich, którzy chcieliby do tej modlitwy 

się włączyć zapraszam i dziękuję Wspólnocie Braci za wolę spełnienia tego uczynku miłosierdzia.     
 

4. Także w niedzielę za tydzień przeżywać będziemy już XI-ty coroczny Dzień Solidarności  

z Kościołem Prześladowanym pod hasłem: Przemilczane cierpienie. Jak w latach ubiegłych 

przeprowadzimy zbiórkę do puszek na rzecz prześladowanych za wiarę chrześcijan. Już teraz 

dziękuję wszystkim, którzy zechcą wspomóc materialnie dzieło Pomocy Kościołowi w potrzebie. 
 

5. Osobom zamierzającym w najbliższym roku zawrzeć Sakrament Małżeństwa, które nie 

ukończyły katechizacji przedmałżeńskiej, przypominam raz jeszcze, iż mogą odbyć taką 

katechizację w Parafii Klasztornej w Mogilnie począwszy od niedzieli 10 listopada do niedzieli 

15 grudnia br. (godz. 16.00).  Proszę o skorzystanie z tej okazji! Zgłoszenia poprzez stronę 

diecezjalną: narzeczeni.archidiecezja.pl.  
 

6. Zachęcam do lektury najnowszego Przewodnika, artykułów Usiądź i bądź, Nasze groby kochane, 

To nie jest koniec, Kobieta w pracy  i innych ... 
 

 

                                                                                                     Ks. Piotr Waszak 


