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1. Uprzejmie informuję, iż w naszej Wspólnocie już od jutra gościć będziemy 

ponownie (tak jak rok temu) Ks. Michała Grupę, studenta psychologii na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim z naszej Archidiecezji, który w najbliższych dniach 

podejmie wakacyjne zastępstwo duszpasterskie w naszej Parafii. We wszystkich 

sprawach nagłych i pilnych proszę w najbliższym tygodniu zwracać się do niego.  

 

2.  Jeszcze dzisiaj natomiast (tj. w niedzielę), 13 września, kontynuując nasze maryjne 

czuwania, zapraszam wszystkich czcicieli Matki Bożej na godz. 20.00 na wspólny 

śpiew maryjnych pieśni, różaniec z rozważaniami, litanię loretańską oraz 

jasnogórski apel. Jeśli pogoda na to pozwoli, czuwanie odbędzie się przed Grotą na 

powietrzu, zatem bardzo proszę o zabranie także świec z osłonkami. Dziękuję i 

zapraszam. 

 

3. Nieobecnych na wczorajszym spotkaniu Dzieci mających w bieżącym roku 

szkolnym przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej wraz ze swoimi Rodzicami 

bądź Opiekunami oraz na spotkaniu rozpoczynającym przygotowanie do przyjęcia 

Sakramentu Bierzmowania proszę pilnie (dzisiaj) o kontakt. 

 

4. W bieżącym tygodniu odbył się komisyjny odbiór prac konserwatorskich: zarówno 

prac na zewnątrz, na ścianie północnej naszego kościoła, jak i zainstalowanego 

zestawu multimedialnego w naszym kościele. Jednocześnie – na moją prośbę – 

zostały uzgodnione jeszcze w tym roku przed zimą prace renowacyjne wewnątrz 

kruchty bocznej naszego kościoła oraz na ścianie przy kropielnicy wewnętrznej. 

 Przy tej okazji uprzejmie wyjaśniam, iż brak wody święconej w kropielnicach 

od marca br. nie jest wynikiem zaniedbania, ale jednym z wymogów sanitarno-

epidemiologicznych. Do jego odwołania sytuacja się nie zmieni.   

 

5. Ks. Rektor Seminarium Duchownego w Gnieźnie informuje, że do dnia 18 września 

br. (tj. do najbliższego piątku) trwa nowy nabór do naszego seminarium. Prosi nas 

zarazem o modlitwę o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych, modlitwę, 

która obecnie jest tym bardziej konieczna, że do ubiegłego tygodnia do Seminarium w 

Gnieźnie została na rok I-szy przyjęta tylko jedna osoba. Przyłączam się do tej prośby! 

 

6. Przypominam o zasadach bezpieczeństwa, tj. zasłonięciu twarzy przez osoby 

obecne wewnątrz kościoła, o bezpiecznych odległościach na powietrzu i cały czas 

proszę, byśmy pamiętali o dobru i bezpieczeństwie innych . … Raz jeszcze dziękuję! 

 

Ks. Piotr Waszak 


