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1. Trwa czas Adwentu, duchowego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Roraty z udziałem
dzieci w naszej parafii będziemy przeżywać jak w latach ubiegłych podczas Mszy św. wieczornych
o godz. 17.30 we wtorki, czwartki i soboty. Przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu
Bierzmowania także proszę o obecność na Roratach, chociaż raz w tygodniu. Zapraszam!
2. W najbliższy wtorek, we wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, podczas Mszy
św. roratniej o godz. 17.30 poświęcenie medalików Maryi Niepokalanej dzieciom komunijnym a
także wszystkim tym, którzy w ten sposób pod opiekę Maryi Niepokalanej pragną się powierzyć.
Natomiast uroczysta liturgia na cześć M. Niepokalanej w środę, 8 grudnia, o g. 8.00. Zapraszam.
3.

Uprzejmie informuję, iż jeżeli tylko nie staną na przeszkodzie temu nowe obostrzenia epidemiczne,
naszą parafialną Spowiedź Adwentową przeżywać będziemy w tym roku w środę 15 grudnia:
przed południem od 9.30 do 10.30 (zapraszam wówczas wszystkich, którym odpowiadają godziny
przedpołudniowe) oraz wieczorem od godz. 19.15. Szczegółowy plan przedświątecznych Spowiedzi
Św. w całym naszym dekanacie zamieszczony został w parafialnej gablocie.

4. Informuję również już dzisiaj Parafian - odpowiadając na pytania dotyczące formy tegorocznej kolędy
- iż w bieżącym tygodniu Kuria w Gnieźnie za wiedzą Ks. Prymasa wydała komunikat dla Księży
naszej Archidiecezji, zalecające zachowanie formy zeszłorocznej kolędowania – tzn. kolędowanie
polegające na zapraszaniu Wiernych ze zwyczajowych tras na modlitwę do kościoła, z możliwością
wszakże udania się także indywidualnie z wizytą kolędową do osób, które o to jednak same
osobiście poproszą (wcześniej księżom zgłoszą chęć przyjęcia Kolędy). Jednocześnie ze względu na
utrzymującą się wysoką liczbę zakażeń, uprasza się w oświadczeniu o zachowywanie przepisanych
prawem środków ostrożności. Z ewentualnymi zgłoszeniami zechciejmy więc jeszcze się wstrzymać,
monitorując rozwój sytuacji przynajmniej do Świąt. Plan kolędowania związany z zaproszeniami
Parafian do naszej świątyni podany zostanie (tzn. ogłoszony, wywieszony w gablocie i
opublikowany na stronie parafialnej), zwyczajowo drugiego dnia Świąt.
5. Pod chórem do nabycia są świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Caritas (małe w cenie 7 zł i duże, w
kilku rodzajach, po 15 zł). W zakrystii natomiast za dobrowolną ofiarą możemy już zaopatrywać się
w poświęcone opłatki na stół wigilijny. Opłatki i świece także w biurze parafialnym.
6. W związku z nowymi licznymi zachorowaniami na COVID-19 w naszym mieście, usilnie proszę wciąż
o noszenie maseczek, wszystkie osoby przebywające wewnątrz kościoła i za to dziękuję.
7. Dziś, jak co roku o tej porze, przeżywamy Niedzielę Pomocy Kościołowi na Wschodzie. W minioną
środę Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej powiedział do polskich pielgrzymów: Dziękuję
wszystkim, którzy od ponad 20 lat, z inicjatywy Episkopatu Polski, wspierają Kościół w krajach Europy
wschodniej i Azji modlitwą i ofiarami. Niech Pan wynagrodzi swoją łaską waszą hojną troskę o braci
chrześcijan w potrzebie. Z serca wam błogosławię! Puszka na balaskach; Bóg zapłać ofiarodawcom!
8. W minionym tygodniu w naszej Wspólnocie pożegnaliśmy Śp. Eugenię Czerwiec, Śp. Stefana
Paternogę oraz Śp. Katarzynę Niezabitowską. Śp. Zmarłych i wszystkich naszych Bliskich,
polećmy wspólnie Bożemu Miłosierdziu…
Ks. Piotr Waszak

