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1. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w ubiegłą niedzielę na różny sposób zaangażowali się w 

przygotowanie i organizację naszej parafialnej uroczystości odpustowe!  

Dzięki zbiórce na rzecz Akcji św. Krzysztof - pomocy polskim misjonarzom w 

zakupie środków transportu na misjach, zebraliśmy także rekordową kwotę 920,67 zł. W 

imieniu własnym oraz misjonarzy: wszystkim serdeczne Bóg zapłać!  
 

2. W naszej Wspólnocie gościmy ponownie (jak w latach ubiegłych) Ks. Michała Grupę, 

doktoranta psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z naszej Archidiecezji, który 

niedługo (we wrześniu) podejmie jeszcze (przez tydzień) wakacyjne zastępstwo 

duszpasterskie w naszej Parafii. Już teraz dziękuję Ks. Michałowi za jego obecność oraz 

wyrażoną gotowość pomocy mnie osobiście i naszej Parafii.  
 

3. Przypominam, że jutro, tj. 2 sierpnia, w każdym kościele parafialnym (oprócz dnia odpustu), 

można co roku uzyskać (za przyczyną Matki Bożej Anielskiej i św. Franciszka z Asyżu), 

łaskę odpustu zupełnego Porcjunkuli. Należy pobożnie nawiedzić kościół, wzbudzić w 

sobie szczere postanowienie przemiany, odmówić w kościele Modlitwę Pańską i Wyznanie 

Wiary, w stanie łaski przyjąć Komunię świętą, pomodlić się w intencjach papieskich i 

wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust ten można też ofiarować w 

intencji osoby zmarłej. Zachęcam! 
 

4. W bieżącym tygodniu, w święto Przemienienia Pańskiego, 6 sierpnia, przypada pierwszy 

piątek miesiąca; okazja do spowiedzi św. od godz. 16.30; o godz. 17.00 Komunia Św. poza 

Mszą św. a następnie podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 17.30. Rano w pierwszą sobotę 

miesiąca zaś o godz. 8.00 zwyczajowo Msza św. nowennowa o Niepokalanym Sercu Matki 

Bożej. Przy tej okazji przypominam, że okazja do Spowiedzi św. w tygodniu (od 

poniedziałku do soboty), codziennie pół godziny przed każdą Mszą świętą. Zapraszam! 
 

5. Uprzejmie informuję, iż przygotowanie III-ej grupy Dzieci Komunijnych z naszej Parafii 

rozpocznie się w sobotnie przedpołudnie 14 sierpnia o g. 9.30. Zapraszam! 
 

6. Parafia MBNP w Mogilnie organizuje pielgrzymkę autokarową na Jasną Górę w dniu wejścia 

Pieszych Pielgrzymów z naszej Archidiecezji, tj. 5 sierpnia br. (czwartek). Wyjazd sprzed 

kościoła MB o godz. 5.30. Koszt: 60 zł. Zapisy z wpłatą w biurze tejże Parafii. Zachęcam! 

 

7.  Cały czas przypominam, iż wszystkich przebywających wewnątrz kościoła obowiązuje nadal 

zasłonięcie twarzy, za co dziękuję i o co proszę. Zarazem wszystkich Parafian  

i Gości, jeżeli pogoda na to pozwala, zachęcam do udziału w Liturgii na powietrzu.  
 

8. W minionym tygodniu z naszej Wspólnoty odeszła do wieczności Śp. Kazimiera Golińska. 

Śp. Zmarłą i naszych Bliskich, polećmy wspólnie Bożemu Miłosierdziu… 

 
Ks. Piotr Waszak 


