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1. Komunikat Ks. Prymasa.  

W nawiązaniu do odczytywanego dziś komunikatu informuję uprzejmie, że decyzją Księdza 

Prymasa - obecnie, z racji zagrożenia epidemicznego, nie ma możliwości udzielania Sakramentu 

Chorych wiernym podczas wspólnej dla wszystkich Chorych liturgii w kościele. Sakrament Chorych 

może być natomiast udzielany Chorym na ich prośbę podczas posługi sakramentalnej w ich 

domach, co też w naszej Parafii już się odbyło w minionym tygodniu i jeszcze będzie miało miejsce 

ponownie przed świętami Wielkanocy z myślą o wszystkich zgłaszających się, którzy jako poważnie 

chorujący, czy też cierpiący o to poproszą.  

 

2. W związku z ograniczeniami epidemicznymi, dotyczącymi obecności maksymalnie 1 osoby na 15m2, 

w naszej świątyni jednocześnie - cały czas, aż do odwołania - przebywać może tylko 10 osób, 

wliczając już w tę ilość obecnych przestrzeń prezbiterium kościoła (zatem łącznie: 8+2 osoby). 

Uprzejmie proszę by były to osoby związane z intencją (intencjami), bądź też obrzędem danej 

Mszy św. Proszę również o zachowanie odstępu pomiędzy osobami, o zakrywanie twarzy i 

dezynfekcję rąk. Dziękuję za wykazywaną dotąd odpowiedzialność i troskę o dobro innych osób. 

 

3. Wszystkie osoby nie mogące obecnie uczestniczyć w niedzielnej Mszy świętej w naszej świątyni 

zapraszam do uczestnictwa  w  transmisjach w środkach społecznego przekazu, kolejno: o godz. 7.00 

w TVP 1, o godz. 9.00 w Programie Pierwszym w Polskim Radio, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, 

oraz o godz. 13.00 w TV Polonia (nie licząc dodatkowej transmisji w TVP 1 o godz. 11.00 oraz 

transmisji lokalnych). Ponadto co tydzień o godz. 10.00 transmitowana jest Msza św. z Katedry 

Gnieźnieńskiej na internetowej stronie naszej Archidiecezji. 

 

4. Jeszcze w najbliższym tygodniu trwać będą prace konserwatorskie w kruchcie bocznej kościoła 

oraz przy wejściu południowym. Po skuciu zawilgoconych tynków oraz odspojonych, osłabionych 

zapraw i warstw murarskich, dezynfekcji miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy, 

zabezpieczono następnie ściany opaską ochronną (z zaprawy mineralnej), wypełniono ubytki i 

uzupełniono opracowywane powierzchnie  specjalnym tynkiem renowacyjnym. Zaplanowano jeszcze 

tynkowanie powierzchniowe oraz odtworzenie oryginalnej warstwy malarskiej według wskazań 

Urzędu Konserwatorskiego. Szacunkowy koszt tych prac do rozliczenia to około 9 tys. złotych. 

 

5. Szczegółowe informacje na temat Narodowego Programu Szczepień w naszym Powiecie 

zamieszczone zostały w gablocie oraz na naszej parafialnej stronie internetowej. Zachęcam do 

zapoznania się z nimi: COVID-19 - szczepienia w powiecie mogileńskim – rejestracja. 

 

6. Składam podziękowanie Parafianom za składane ofiary: zarówno w naszym kościele, jak i wpłacane 

na parafialne konto. Za wszelką okazywaną pomoc: Bóg zapłać! 

 

    

Ks. Piotr Waszak 

https://www.faramogilno.pl/pilne/inf21.pdf

