Ogłoszenia Parafialne
3 – 10 VII 2022
1. Dziękuję tym, którzy w minionym tygodniu włączyli się w naszą parafialną pielgrzymkę.
do Częstochowy, by zaprosić Matkę Bożą do nas na 4-5 września i zawierzyć Jej to
Nawiedzenie, do Łagiewnik i Krakowa oraz do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic.
2. Jednocześnie informuję, iż ze względu na wcześniejszą dwuletnią przerwę w naszym
pielgrzymowaniu, organizowany jest tego lata jeszcze jeden, ale już jednodniowy wspólny
nasz wyjazd autokarowy w czwartek 28 lipca na Lednicę. W programie: zwiedzanie z
przewodnikiem Skansenu Etnograficznego w Dziekanowicach, Wczesnopiastowskiej
Rezydencji na wyspie na Ostrowie Lednickim (najbardziej prawdopodobnego miejsca
Chrztu pierwszych Piastów), wspólna Msza św. w Ośrodku na Polach Lednickich obok
Bramy Ryby oraz tamże zwiedzanie Muzeum Jana Pawła II i nawiedzenie grobu
dominikanina Śp. o. Jana Góry. Koszt 40 zł. O zgłoszenia proszę dzisiaj, jutro i pojutrze.
Zapraszam wszystkich chętnych!
3. Jeszcze raz informuję o zakończeniu ostatniego VIII-go etapu prac konserwatorskich
przy elewacji zewnętrznej naszego kościoła: o dokończeniu odnowionej ściany północnej
od strony zakrystii oraz oczyszczonej i uzupełnionej w miejscu ubytków kruchty bocznej
południowej świątyni. Całkowity koszt tegorocznych prac zamknie się w kwocie 37.550,25
zł. Ponownie dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego a także środkom Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków oraz w tym roku Starostwa Powiatowego; wkład własny Parafii
wyniósł w pomniejszonej kwocie 7.555,33 zł. Tym samym wygląd zewnętrzny całości
ścian naszego kościoła oddaje obecnie znowu stan z okresu jej powstania (Mówią wieki!).
4.

W tym roku kolejny raz wyruszy z klasztoru mogileńskiego grupa franciszkańska na Jasną
Górę Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Termin: 28 lipca – 6 sierpnia.
Zgłoszenia można dokonać na stronie ppag.pl. Ojcowie zapraszają również do duchowego
pielgrzymowania. W tym celu został otwarty pielgrzymkowy fundusz Idę z tobą. W biurze
parafialnym w klasztorze można złożyć intencje, które omadlane będą przez pielgrzymów
podczas drogi na Jasną Górę. Do intencji dołączane są dowolne ofiary, będące realnym
wsparciem pielgrzymów. Pierwsze spotkanie organizacyjne przed pielgrzymką dzisiaj
w niedzielę, 3 lipca, o godz. 19.00 w kościele klasztornym.

5. Zachęcam do lektury Przewodnika katolickiego oraz wyłożonych w kruchcie bocznej
najnowszych numerów czasopism misyjnych.
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