
                          Ogłoszenia Parafialne  
                  11 – 18  VII  2021 

 

 

 

1. Przypominam, iż od niedzieli, 26 czerwca, w kościołach zajętych może być już  75% miejsc 

(wcześniej zniesione zostały dyspensy), a do limitu osób w obiektach kultu religijnego nie wlicza 

się osób w pełni zaszczepionych. Wszystkich przebywających wewnątrz obowiązuje jednak nadal 

zasłonięcie twarzy, o co cały czas proszę. Zarazem wszystkich Parafian i Gości, jeżeli pogoda na to 

pozwala, zachęcam do udziału w Liturgii na powietrzu, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. 

 

2. Dziś w niedzielę, 11 lipca, w Klasztorze, wspomnienie Św. Benedykta oraz Msza św. z ok. 50 

Rocznicy Święceń Kapłańskich Ks. Infułata Jana Kasprowicza. Jubilata, pochodzącego z Mogilna, 

polecamy wspólnie z wdzięczną pamięcią Bożej Opatrzności. 

 

3. W najbliższy  wtorek 13 lipca o godz. 20.00 zapraszam na drugie 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. 

 

4. W niedzielę za dwa tygodnie nasza parafialna uroczystość Odpustowa, której przewodniczyć  

będzie w tym roku Ks. Mariusz Kamiński, wikariusz naszej Parafii  w latach 2008-2011, który 

chętnie odpowiedział na zaproszenie i z radością wyraził gotowość spotkania z naszą Wspólnotą. 

Planujemy odpustowe tradycyjne spotkanie przy stole w Sali Ks. Wawrzyniaka dla 

przedstawicieli naszych parafialnych wspólnot i współpracowników Parafii oraz jak w ostatnich latach 

dla wszystkich chętnych mały Kiermasz Książki Religijnej. Zachęcam do skorzystania z tej okazji i 

zaopatrzenia się w wybraną lekturę duchową, pamiątki, upominki czy dewocjonalia. Zapraszam! 

Przypominam też, iż wizyta u Chorych naszej Wspólnoty została umówiona przed naszą 

Parafialną Uroczystością Odpustową od godzin porannych w czwartek (miasto) i piątek (wioski), tj. 

22 i 23 lipca. Proszę o zgłoszenia Osób Chorych. 

 

5. Uprzejmie informuję, iż (jeśli tylko pozwoli na to sytuacja epidemiczna), organizowany jest wspólny 

wyjazd autokarowy z naszego dekanatu na uroczystości dziękczynienia naszej archidiecezji za 

beatyfikację Prymasa Tysiąclecia zaplanowane na sobotę 18 września br. w Gnieźnie. 

Zaproszenie skierowane jest zwłaszcza do przedstawicieli Parafialnych Wspólnot (np. Żywego 

Różańca, Towarzystwa św. Wojciecha, Szafarzy Komunii Św.) oraz wszystkich chętnych  osób 

dorosłych. Przejazd i powrót autokarem gratis sprzed parkingu przy Klasztorze. Zgłoszenia w naszej 

Parafii przyjmowane będą do niedzieli 25 lipca włącznie. Ramowy program zamieszczony został 

w gablocie parafialnej oraz na naszej parafialnej stronie internetowej. Zapraszam serdecznie. 

 

6. Trwają zapisy na Pielgrzymkę Pieszą na Jasną Górę, do grupy franciszkańskiej - BRĄZOWEJ, 

(bezpośrednio lub na stronie ppag.pl do 19 lipca włącznie), która wyruszy z Mogilna. Możliwe jest 

też  duchowe pielgrzymowanie (szczegóły we formularzu „Idę z tobą”). Spotkanie organizacyjne przed 

pielgrzymką w piątek, 16 lipca, o godz. 19.00 w Klasztorze. Przewodnikiem grupy jest o. Sebastian.  
 

 

 

Ks. Piotr Waszak 


