
Ogłoszenia Parafialne 
                    12 – 19 IX  2021 

 

 
 

1. Gościmy dziś w naszej Parafii Ks. Proboszcza Seniora. Dziękuję Ks. Zenonowi za 

ponowną obecność, za posługę słowa oraz konfesjonału.  

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią - zapraszam również jeszcze dzisiaj wieczorem 

na godz. 20.00 na kolejne nasze Maryjne Czuwanie Fatimskie (wspólny śpiew Pieśni 

maryjnych, Różaniec i Apel Jasnogórski). 

 

2. Otrzymawszy zgodę konserwatorską już w najbliższym tygodniu rozpoczniemy prace nad 

zapowiedzianą wcześniej, konieczną wymianą w wielu miejscach poszarpanej, dziurawej 

oraz trwale poplamionej wykładziny podłogowej najpierw w prezbiterium a następnie w 

zakrystii naszego kościoła. Przepraszam za możliwe utrudnienia podczas trwania prac. 

 

3. Nieobecnych na wczorajszym spotkaniu informacyjno-organizacyjnym dla Dzieci mających 

w bieżącym roku szkolnym przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej wraz ze swoimi 

Rodzicami bądź Opiekunami koniecznie proszę dzisiaj o kontakt! 

 

4. Także nieobecnych na wczorajszym spotkaniu dla uczniów I klasy Szkoły średniej oraz 

klasy VIII SP z naszej Parafii kontynuujących lub rozpoczynających przygotowanie do 

przyjęcia Sakramentu Bierzmowania proszę o zgłoszenie się po zakończeniu Mszy św. 

 

5. Przypominam także raz jeszcze, że w najbliższą sobotę 18 września w Gnieźnie odbędzie 

się dziękczynienie Archidiecezji Gnieźnieńskiej za beatyfikację naszego Pasterza kard. 

St. Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Dziękuję przedstawicielom naszej Wspólnoty, 

którzy wcześniej zgłosili wolę udziału w tym wydarzeniu i proszę wszystkich o modlitwę za 

wstawiennictwem nowych Błogosławionych za naszą Parafię. Szczegółowy program 

uroczystości cały czas zamieszczony jest w gablocie oraz na naszej stronie internetowej.  

 

6. W ubiegłą niedzielę podczas zbiórki Caritasu na rzecz uchodźców z Afganistanu 

zebraliśmy do puszki ogółem 441,50 zł. Bóg zapłać za wszystkim ofiarodawcom! 

 

7. Cały czas przypominam, iż wszystkich przebywających wewnątrz kościoła obowiązuje nadal 

zasłonięcie twarzy, za co bardzo dziękuję i o co wciąż proszę. Zarazem Parafian i Gości, jeżeli 

pogoda na to pozwala, zachęcam do udziału w Liturgii na powietrzu.  

 

8. W minionym tygodniu w naszej Wspólnocie pożegnaliśmy Śp. Teresę Kujawa.  

Śp. Zmarłą i wszystkich naszych Bliskich, polećmy wspólnie Bożemu Miłosierdziu… 

 

 

 
Ks. Piotr Waszak 

 


