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1. Dzisiaj, 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej. Liturgia w stałym 

porządku niedzielnym. W czasie każdej Mszy świętej poświęcenie przyniesionych 

kwiatów i ziół. Rozprowadzane są też przygotowane przez nasz mogileński oddział 

Caritas uplecione 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 wspomóc ma wakacyjny wyjazd dzieci nieuleczalnie chorych do 

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

okazaną solidarnie pomoc. 

 

2. Rozpoczęło się przygotowanie III-ej grupy Dzieci Komunijnych z naszej Parafii do 

ich uroczystości w dniu 4 września. Proszę o modlitwę w intencji dzieci oraz ich rodzin!  

Z kolei przygotowanie do parafialnej Komunijnej Rocznicy, którą przeżywać 

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

Już teraz bardzo proszę o zarezerwowanie sobie tego czasu.  

 

3. Przypominam, iż w niedzielę za tydzień 22 sierpnia o godz. 12.00 w naszej Parafii 

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

w tym roku połączymy, nasze DOŻYNKI PARAFIALNE. Jeżeli tylko pogoda na to 

pozwoli planujemy wspólną Liturgię sprawowaną przy ołtarzu przy grocie na 

powietrzu, tak aby wszyscy mogli w niej jednocześnie swobodnie uczestniczyć. 

Po Liturgii nastąpi przejście w korowodzie do amfiteatru leśnego w parku 

miejskim, gdzie ok. 13.30 zaplanowano obrzęd dożynkowy, wyróżnienia dla rolników 

oraz producentów rolnych, wystąpienia zaproszonych gości oraz program artystyczny 

(stoiska z żywnością oraz rękodziełami, występy zespołów lokalnych oraz koncert). 

Zapraszam do tego wspólnego przeżywania uroczystości dożynkowej i do wspólnej 

modlitwy dziękczynno-błagalnej, obejmującej tegoroczne zbiory.  

 

4. 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.  

 

5. W minionym tygodniu w naszej Wspólnocie pożegnaliśmy Śp. Katarzynę Szczesną. 

Śp. Zmarłą i naszych bliskich Zmarłych, polećmy wspólnie Bożemu Miłosierdziu… 

 

 
Ks. Piotr Waszak 

 


