
Ogłoszenia Parafialne  
9 – 16 VI 2019 

 

1. Przeżywamy Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Dziękuję za głoszone słowo oraz posługę  

w konfesjonale Ks. Tomaszowi Krzysztofiakowi, Prefektowi do spraw studiów naszego 

gnieźnieńskiego Seminarium Duchownego. Serdeczne Bóg zapłać! 
 

2. Trwa miesiąc czerwiec. Zapraszam na nabożeństwa do Serca Pana Jezusa w tygodniu 

codziennie po Mszy św. o 17.30 (w niedziele po Mszy św. o godz. 15.30 a w środy po Mszy św. 

o godz. 8.00). Przygotowujących się do Bierzmowania proszę choć o jedną obecność w tygodniu.  
 

3. Na próbę generalną przed uroczystością przyjęcia Bierzmowania (13 czerwca) proszę 

wszystkich Kandydatów we wtorek, 11 czerwca, na g. 18.30. Obecność wszystkich obowiązkowa.  
 

4. Najbliższa środa, 12 czerwca, według kalendarza  diecezjalnego, będzie w naszej parafii 

głównym dniem całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Wystawienie Pana Jezusa po 

Mszy św. o godz. 8.00. z Nowenną do MBNP (w sposób szczególny zapraszam na tę godzinę Matki 

Różańcowe i tych, którzy do Chrystusa pragną zwrócić się wraz z Matką Bożą). O godz. 15.00 

wspólna modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia i dodatkowa okazja do Spowiedzi Św. 

(zapraszam szczególnie wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego). Zakończenie adoracji tego dnia 

nabożeństwem czerwcowym po dodatkowej Mszy św. wieczornej sprawowanej o godz. 17.30. 

Zadbajmy, by tego dnia Chrystus nie był w naszej świątyni sam!  
 

5. W najbliższy czwartek, 13 czerwca, o godz. 17.30, naszą Parafię nawiedzi Ks. Prymas Senior 

Józef Kowalczyk, by udzielić naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Proszę o modlitwę 

w intencji Bierzmowanych, ich Rodzin oraz Ks. Prymasa Seniora.    

 Tego dnia także, w czwartek, na godz. 20.00, zapraszam na wspólne maryjne czuwanie 

w rocznicę kolejnego z fatimskich objawień, na które złożą się wspólny śpiew pieśni maryjnych, 

Różaniec Fatimski, Litania Loretańska oraz Jasnogórski Apel. 
 

6. Uczniów klas VII SP zapraszam przed południem w sobotę 15 czerwca na godz. 10.00  

na spotkanie podsumowujące, związane z zaliczeniem pierwszego roku przygotowania. 

Z kolei Rodziców uczniów klas VII proszę na spotkanie informacyjno-organizacyjne 

dotyczące przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w roku przyszłym 2020, dzień wcześniej w piątek, 

tj. 14 czerwca, po wieczornej Mszy św. i nabożeństwie czerwcowym, czyli ok. godz. 18.30.  
 

7. Rodziców / Opiekunów dzieci i młodzieży z naszej Służby Liturgicznej oraz Parafialnego 

Chórku, które wyjeżdżają w przyszły poniedziałek i wtorek (17-18 czerwca) do Niepokalanowa  

i Warszawy uprzejmie proszę o kontakt dla omówienia szczegółów wspólnego wyjazdu. Dziękuję.   
 

8. Zachęcam do lektury Przewodnika, a zwłaszcza artykułu o rozeznawaniu duchowym, wywiadu z 

Papieżem Franciszkiem, opracowania dotyczącego I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i innych. 
 

9. Z naszej Wspólnoty do wieczności odeszła Śp. Janina Kaliszewska,  którą pożegnamy we 

wtorek, o godz. 14.00 (wcześniej wspólny różaniec). Śp. Zmarłą i wszystkich naszych bliskich 

Zmarłych, polećmy Bożemu Miłosierdziu… 

 

                                       Ks. Piotr Waszak  


