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1. Dzisiejszej niedzieli, 8 września, przypada święto Narodzenia NMP zwane też świętem 

Matki Bożej Siewnej. Osoby, które chciałyby dokonać w dniu dzisiejszym poświęcenia cząstki 

przywiezionego ziarna do najbliższego zasiewu, uprzejmie zapraszam po Mszy św. do zakrystii.     
 

2. W najbliższy piątek przypada 13 dzień miesiąca września, a zatem zapraszam serdecznie po 

raz kolejny na godz. 20.00 na wspólne Czuwanie Fatimskie. Jeśli tylko pogoda na to pozwoli, 

czuwanie odbędzie się przed Grotą na powietrzu; proszę o zabranie świec (wraz z osłonkami).  
 

3. Zaś w najbliższą sobotę, 14 września, w kalendarzu przypada Święto Podwyższenia Krzyża 

Świętego. Zapraszam w tym dniu najpierw na godz. 7.30 do Kaplicy Sióstr przy ul. Rynek  

a następnie na godz. 17.30; rozpoczynając przeżywanie niedzieli podczas wieczornej Mszy św.  

z przypadającego Święta uczcimy uroczyście relikwie Krzyża św.   
 

4. Przypominam, że o godz. 9.00 także w najbliższą sobotę,  14 września, odbędzie się spotkanie 

rozpoczynające drugi rok przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapraszam 

młodzież klas VIII. Wszystkich proszę obowiązkowo o obecność. 

 Na godz. 10.00 zapraszam z kolei w sobotę w imieniu Pana Organisty na próbę naszego 

parafialnego Chórku oraz na zbiórkę Służby Liturgicznej.   
  

5. Osoby nieobecne na wczorajszym spotkaniu dla Dzieci mających w bieżącym roku szkolnym 

przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich Rodziców bądź Opiekunów proszę jak 

najszybciej o kontakt dla ustalenia spraw organizacyjnych związanych z przygotowaniem do 

uroczystości Komunijnej w nadchodzącym roku szkolnym.  
 

6. Przypominam także, że w dniach 6 i 7 października organizowana jest z naszego dekanatu 

wspólna pielgrzymka na Jasną Górę. Zapisy w Parafii MBNP. Szczegóły w gablocie. Zachęcam! 
 

7. Przypominam też, iż decyzją Ks. Prymasa, w Gnieźnie, erygowano Studium Teologiczno-

Pastoralne jako propozycję formacyjną kierowaną do osób prowadzących katechezę dla 

narzeczonych, szafarzy, katechetów w zakresie kształcenia dodatkowego, ale także dla wszystkich 

katolików świeckich, pragnących pogłębić swoją wiedzę i wiarę. Szczegóły w gablocie oraz  

w zakrystii. Zapisy do 15 września. Zainteresowanych zapraszam.  
 

8. Zachęcam do lektury bieżącego numeru Przewodnika, a zwłaszcza artykułów o Prawach 

rodziców do wychowania własnych dzieci, Burza wokół krzyża, Czas na powroty i innych.  
 

9. W miniony piątek, 6 września, zmarł ks. kan. Stanisław Podlewski, długoletni dziekan naszego 

dekanatu a w latach 1982-1994 Proboszcz Parafii św. Jana Ap. oraz Proboszcz naszej Parafii. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 11 września o godz. 11.00 w Mieścisku. Zmarłego 

kapłana i wszystkich naszych Bliskich Zmarłych polecajmy Bożemu miłosierdziu… 

 

 

 

                                                                                                                       Ks. Piotr Waszak  


