
Ogłoszenia Parafialne 
                 8 – 15  VIII  2021 

 

 
 

1. W najbliższy piątek 13 sierpnia o godz. 20.00 zapraszam na trzecie w tym roku nasze 

Czuwanie Fatimskie (jeżeli pozwoli na to pogoda na powietrzu). Zapraszam ze 

świecami do wspólnego śpiewu maryjnych pieśni, różańca z rozważaniami i apelu 

jasnogórskiego. W obecnym roku treścią rozważań są objawienia M.B. z La Salette. 

 

2. Dwa dni później, tj. za tydzień w niedzielę – 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia 

Matki Bożej. Liturgia w stałym porządku niedzielnym. W czasie każdej Mszy św. 

odbędzie się poświęcenie przyniesionych kwiatów i ziół. Rozprowadzane będą 

również przygotowane przez nasz mogileński oddział Caritas bukieciki symbolizujące 

wraz ze wszystkimi owocami ziemi duchową dojrzałość Maryi i bogactwo łask, jakim 

Pan Bóg obdarzył od wieków Matkę swojego Syna i naszą. Ta akcja charytatywna 

wspomóc ma wakacyjny wyjazd dzieci nieuleczalne chorych do Władysławowa. 

Zachęcam gorąco do włączenia się w nią i już teraz dziękuję za wszelką okazaną 

solidarnie pomoc. 

 

3. Przypominam, iż przygotowanie III-ej grupy Dzieci Komunijnych z naszej Parafii 

rozpocznie się w najbliższą sobotę 14 sierpnia o g. 9.30. Zapraszam! 

Z kolei przygotowanie do parafialnej Komunijnej Rocznicy, którą przeżywać 

będziemy w niedzielę 5 września, rozpoczniemy w sobotnie przedpołudnie 28 sierpnia. 

Już teraz bardzo proszę rodziców dzieci klas IV o zarezerwowanie sobie tego czasu.  

 

4. Uprzejmie informuję, iż w niedzielę 22 sierpnia o godz. 12.00 w naszym kościele 

odbędą się GMINNE DOŻYNKI z udziałem delegacji ze Sołectwa. Z tą uroczystością 

w tym roku połączymy (po konsultacji z Rolnikami z naszej Parafii), zaplanowane 

pierwotnie na niedzielę 29 sierpnia nasze DOŻYNKI PARAFIALNE. Jeżeli tylko 

pogoda na to pozwoli planujemy wspólną Mszę św. sprawowaną przy ołtarzu przy 

grocie na powietrzu, tak aby wszyscy mogli w niej jednocześnie swobodnie 

uczestniczyć. Zapraszam więc już teraz do wspólnego przeżywania uroczystości 

dożynkowej i do wspólnej modlitwy obejmującej tegoroczne zbiory.  

 

5. 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.  

 

6. W minionym tygodniu w naszej Wspólnocie pożegnaliśmy Śp. Floriana Ciupę.  

Śp. Zmarłego oraz naszych Bliskich, polećmy wspólnie Bożemu Miłosierdziu… 

 
Ks. Piotr Waszak 


