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1. W niedzielę za tydzień 26 lipca, przeżywać będziemy nasze tegoroczne parafialne 

uroczystości odpustowe. Uroczysta suma o godz. 12.00, której przewodniczyć będzie  

Ks. Prob. Senior Kazimierz Pyrzyk, wikariusz naszej Parafii w latach 1982-1989, który 

głosić będzie homilie od sobotniego wieczoru i podczas wszystkich Mszy św. najbliższej 

niedzieli. Zapraszam do Spowiedzi Św. dla uzyskania łaski odpustu zupełnego.  

Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary za grzechy, zgładzone już wcześniej co 

do winy (w sakramentalnej spowiedzi). Każdy bowiem grzech, powoduje w nas, czy wokół 

nas negatywne skutki i konsekwencje, które wymagają oczyszczenia, albo na ziemi, albo po 

śmierci w stanie nazywanym czyśćcem. Korzystajmy z łask odpustowych: Pan Bóg nie 

pragnie nas karać, ani w tym życiu, ani w przyszłym! 

 

2. Ze względu na panującą nadal sytuację epidemiczną wspólną decyzją przedstawicieli naszej  

Parafialnej Rady, wyjątkowo w roku obecnym odwołane zostało tradycyjne spotkanie 

przy stole w Sali Prałackiej Ks. Prałata Piotra Wawrzyniaka. Proszę o zrozumienie a 

zarazem już teraz zapraszam do wspólnoty stołu w roku przyszłym. 

 

3. Jak w roku ubiegłym przy współpracy z Księgarnią Archidiecezjalną w Gnieźnie podczas 

wszystkich Mszy św. zaplanowany został natomiast mały Kiermasz Dobrej Książki 

Religijnej. Zachęcam do skorzystania z tej okazji i zaopatrzenia się w wybraną lekturę 

duchową, pamiątki, upominki czy dewocjonalia. Zapraszam! 

 

4. W związku z przypadającym równocześnie wraz ze wspomnieniem liturgicznym naszego  

Św. Patrona także wspomnieniem św. Krzysztofa, Patrona Kierowców i podróżujących,  

w niedzielę za tydzień po każdej Mszy św. poświęcenie pojazdów mechanicznych, 

znajdujących się na placu przed plebanią. Podczas poświęcenia przeprowadzimy zbiórkę do 

puszki na rzecz Akcji św. Krzysztof - 1 km za 1 grosz, tj.  akcji pomocy polskim 

misjonarzom w zakupie środków transportu na misjach.   

 

5. Przypominam, iż wizyta u Chorych naszej Wspólnoty została umówiona przed naszą 

Parafialną Uroczystością Odpustową od godzin porannych w najbliższy piątek 24 lipca.  

 

6. Dziękuję za zachowywanie nadal zasad bezpieczeństwa, tj. zasłonięcia twarzy przez 

osoby obecne wewnątrz kościoła i cały czas o to proszę. Kościół to ostatnie miejsce, w 

którym przychodząc spotkać się z Panem Bogiem, możemy przestać myśleć o innych i ich 

dobru, nawet jeżeli zagrożenie nie wydaje się stosunkowo duże i jeżeli jesteśmy już obecną 

sytuacją bardzo zmęczeni… Raz jeszcze dziękuję! 

 

 

Ks. Piotr Waszak 
 


