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1. Przypominam, iż od ubiegłej niedzieli, 26 czerwca, w kościołach zajętych może być już  

75% miejsc. Jednocześnie obowiązuje regulacja, zgodnie z którą do limitu osób  

w budynkach i obiektach kultu religijnego nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych 

przeciwko COVID-19 (którym wystawiono zaświadczenie o szczepieniu). Zapraszam więc 

odważniej do wnętrza kościoła. 

         Zarazem wszystkich Parafian i Gości, jeżeli pogoda na to pozwala, zachęcam gorąco 

do udziału w Liturgii na powietrzu, prosząc wciąż o zachowanie zasad bezpieczeństwa. 
 

2. Przypominam też, iż od niedzieli 20 czerwca zniesione zostały jednocześnie we 

wszystkich diecezjach w naszym kraju dyspensy związane z obowiązkiem uczestniczenia 

w niedzielnej i świątecznej Mszy św., które do tej pory obowiązywały w związku z 

pandemią Covid-19. Proszę zatem o bezpośredni udział w Liturgii, z którego może nas 

zwalniać jedynie choroba, konieczna opieka nad chorymi, czy też pielęgnacja niemowląt 

oraz służba bliźnim dyktowana obowiązkiem – nakazem miłości bliźniego.  
 

3. Kończą się tegoroczne prace remontowo-restauracyjne ekipy konserwatorskiej na 

zewnętrznej ścianie północnej naszego kościoła a także prace wewnątrz kruchty bocznej 

południowej. Koszt tychże prac powinien zamknąć się w kwocie blisko 40 tys. zł, z czego 

25% do zapłacenia ma nasza Parafia. 
 

4. W minionym tygodniu Dzieci Komunijne dwóch grup czerwcowych przeżywały swój Biały 

Tydzień. W sobotę 4 września do Pierwszej Komunii Św. przystąpi jeszcze trzecia grupka 

z naszej Parafii. Proszę o modlitwę w intencji Dzieci oraz ich Rodzin! 
 

5. Uwzględniając wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu 

pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce z 13 maja br. tegoroczna 

Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę odbędzie się w 

tradycyjnej formie sprzed czasu pandemii. Na pątniczy szlak wyruszą więc swoimi trasami 

wszystkie grupy promieniste, kolorowe i rowerowe. Gorąco zachęcam. Zapisy oraz 

szczegółowe informacje dostępne na stronie ppag.pl.     
 

6. Za tydzień w niedzielę 11 lipca w Klasztorze dzień wspomnienia Św. Benedykta. Szczegóły 

na stronie Parafii Klasztornej. 
 

7. W minionym tygodniu do wieczności odszedł Śp. Wacław Flanc, organista mogileńskich 

kościołów od 1958 roku. Pogrzeb w poniedziałek 5 lipca o g. 12.00 w Górze koło 

Inowrocławia. Śp. Zmarłego i naszych Bliskich, polećmy wspólnie Bożemu Miłosierdziu… 
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