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1.  Rozpoczęliśmy Wielki Post. Zapraszam młodzież i dorosłych na nabożeństwa 

pasyjne: 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. W piątki, ale na godz. 17.00, 

zapraszam także wszystkie dzieci na Dziecięcą Drogę Krzyżową specjalnie dla nich. 
 

2. Przypominam, że już za tydzień, od sobotniego wieczora rozpoczniemy nasze Parafialne 

Rekolekcje, które w tym roku poprowadzi Ks. Sławomir Rachwalski, Diecezjalny 

Duszpasterz Rodzin Domowego Kościoła. W sposób szczególny zapraszam raz jeszcze 

wszystkie Rodziny i Małżeństwa naszej Parafii, które pragną pogłębiać swoją miłość 

małżeńską a zarazem rozwijać małżeńską i chrześcijańską duchowość. Proszę o 

zarezerwowanie sobie odrobiny więcej czasu pomiędzy 7 a 10 marca. Plan naszych rekolekcji 

zamieszczony jest już w parafialnej gablocie.  
   

3. Jak w roku ubiegłym w prezbiterium wyłożona została nasza Parafialna Księga 

Trzeźwości. Bardzo proszę o wpisy do niej, o naszą dobrowolną abstynencję w intencji 

osób zniewolonych nałogiem alkoholizmu i rodzin cierpiących z tego powodu (może to 

być deklaracja na czas tegorocznego Wielkiego Postu lub dłuższy). Zapraszam do tego 

duchowego daru a zarazem jednego z wielkopostnych uczynków miłosierdzia… 
 

4. Przypominam raz jeszcze o katechizacji przedmałżeńskiej dla Osób zamierzających  

w najbliższym czasie zawrzeć Sakrament Małżeństwa, które jeszcze jej nie ukończyły:  

w Par. MBNP w Mogilnie począwszy od dzisiaj (1 marca) i do niedzieli 5 kwietnia br. 

(godz. 15.00). Proszę zainteresowanych o skorzystanie z tej okazji; następna w Klasztorze 

dopiero pod koniec roku.  
 

5. Informuję, iż w okresie Wielkiego Postu w Klasztorze w niedziele i czwartki o godz. 19.00 

dla młodzieży i dorosłych odbywać się będą katechezy Wspólnoty Neokatechumenalnej 

z Gniezna. Zainteresowanych zapraszam. 
 

6. Zachęcam do lektury Przewodnika, artykułów: Duchowość puszczy i wsi, Nieludzkie 

przebaczenie, Potęga wybaczania i innych. Do zabrania gratis ku wielkopostnemu zamyśleniu 

– karteczki dotyczące ABC Rozeznawania Duchowego oraz Etapów na drodze grzechu. 
 

7. W minionym tygodniu odszedł do wieczności Śp. ks. Edward Okoński, Wikariusz naszej 

Parafii w latach 1973-1975, w ostatnich latach związany z Bydgoszczą, a także Śp. Paweł 

Buliński i Bogdan Karasiewicz z naszej Wspólnoty. Śp. Zmarłych oraz wszystkich naszych 

Bliskich Zmarłych polećmy wspólnie Bożemu miłosierdziu… 
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