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

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

Uprzejmie proszę by były to przede wszystkim osoby związane z intencjami (obrzędem) danej 

Mszy św. Dziękuję za zachowywanie zasad bezpieczeństwa i troskę o dobro innych osób. 
 

2. 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. 
 

3. Wielkopostne nabożeństwa pasyjne (niestety wciąż z ograniczonym udziałem wiernych):  

w piątki Droga Krzyżowa (po Mszy św. o godz. 17.30), a nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę 

o godz. 15.00. Wcześniej w niedziele ok. godz. 14.45 – modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia.  
 

4. Przez cały okres Wielkiego Postu (tak jak w ciągu roku) codziennie okazja do Spowiedzi Świętej: 

w tygodniu od poniedziałku do soboty pół godziny przed każdą Mszą św. i - o ile będzie to 

możliwe - również w niedziele bezpośrednio przed Eucharystią. Nie odkładajmy jednak naszego 

wielkopostnego pojednania z Panem Bogiem na ostatnią chwilę przed Wielkanocą, w której 

(zwłaszcza w obecnej sytuacji obostrzeń i ograniczeń), może nie być to już możliwe.  
 

5. Uprzejmie informuję, iż decyzje na temat tegoroczn-ej/-ych Uroczystości Pierwszokomunijn-ej/-ych, 

jak w roku ubiegłym, będą podejmowane wspólnie z Rodzicami dzieci – ze względu na obecną 

sytuację – nie wcześniej niż pod koniec marca. To samo też dotyczyłoby ewentualnych przygotowań. 
 

6. Przypominam, że Parafia MBNP w Mogilnie realizuje projekt unijny obejmujący rodziców dzieci od 

1 do 3 roku życia zamieszkujących i pracujących na terenie Gminy Mogilno. Więcej informacji na 

stronie parafii w zakładce Klub Malucha. 
 

7. Przypominam też, że Parafia Klasztorna organizuje z kolei przeżywaną zasadniczo indywidualnie 

Ekstremalną Drogę Krzyżową, która w tym roku wyruszy z klasztoru w piątek, 19 marca, po Mszy 

św. o godz. 20.00. Zaplanowane są 4 trasy: wokół Mogilna (30 km), do Markowic (40 km), do Gniezna 

(42 km) oraz do Lichenia (53 km). Więcej informacji na stronie internetowej Ekstremalnej Drogi 

Krzyżowej. Pakiety w cenie 20 zł będą do odbioru w biurze parafialnym oraz przed Mszą św. w piątek.  
 

8. 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. 

 

9. Pod chórem do nabycia są jeszcze wielkanocne świece Dzieła pomocy Caritas (kolorowe, w kształcie 

jajek, z wielkanocnymi symbolami, w cenie 12 zł). Zachęcam.  
 

10. W naszej Wspólnocie pożegnaliśmy Śp. Martę Lisek. Do wieczności odeszła także śp. Maria Szymańska, którą 

pożegnamy w czwartek o godz. 12.00, wcześniej wspólny różaniec. Wieczny odpoczynek … 

 

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


Ks. Piotr Waszak 


