Ogłoszenia Parafialne
16 – 23 I 2022
1. Przypominam cały czas, iż Ks. Prymas w tym roku zaleca zachowanie formy zeszłorocznej
kolędowania – tzn. kolędowanie polegające na zapraszaniu Wiernych ze zwyczajowych tras
na modlitwę do kościoła, z możliwością udania się także indywidualnie z wizytą kolędową
do osób, które o to jednak same osobiście poproszą (wcześniej księżom zgłoszą chęć
przyjęcia Kolędy). Jednocześnie ze względu na utrzymującą się wysoką liczbę zakażeń,
uprasza się w oświadczeniu o zachowywanie przepisanych prawem środków ostrożności.
Plan kolędowania związany z zaproszeniami Parafian do naszej świątyni podany jest w
gablocie i na stronie parafialnej.
W poniedziałek (17 I) zapraszam do naszego kościoła Parafian z ul. Benedyktyńskiej;
we wtorek (18 I) z centrum Stawisk nr. 4-34; w środę (19 I) z początku Stawisk (nr. 54-55,
1[a-b], 2[a-h], 3[a-h]) oraz Kościuszki 46-48; w czwartek (20 I) z ul. Podgórnej; w piątek (21
I) z Chabska 26-50 (od p. Ossowskich do p. Petlów) wraz z ul. Makową; zaś w sobotę (22 I)
z Wyrobków. Rozpoczynać będziemy ok. 20 minut wcześniej wspólnym kolędowaniem,
następnie Msza św. w intencji osób obecnych i ich Rodzin (w tygodniu Msza św. kolędowa o
g. 17.30, zaś w soboty dodatkowo o g. 18.30); następnie rozdanie kolędowych pamiątek.
Innych stałych uczestników Mszy św. w tygodniu, w czasie trwania kolędy, zapraszam
na Eucharystię rano o godz. 8.00.
2. Przypominam, iż w związku z zajęciem Kalendarza Parafialnego Intencji Mszalnych na rok
bieżący, już teraz przyjmowane są intencje Mszy św. na rok 2023. Osoby zainteresowane
zapraszam.
3. Przypominam też, że w roku obecnym Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej
planuje wydać pamiątkową publikację dotyczącą historii i tradycji pielgrzymowania,
tworząc jednocześnie zbiór 40 lat wspomnień istnienia grup kolorowych. Autorzy poszukują
zdjęć, wypisów z gazet, kronik parafialnych i rodzinnych albumów, w których znajdą
materiały o pielgrzymowaniu w naszej Archidiecezji (wspomnienia, historie powołań,
miłości, które zrodziły się na pątniczym szlaku). Wszystkich, którzy posiadają takie
materiały, chcą i mogą pomóc wydawcy proszą o kontakt do 24 stycznia (p. Weronika Sawa;
tel. 605 540 087 lub ks. Wojciech Orzechowski; tel. 785 210 257).
4. W związku z zachorowaniami na COVID-19, usilnie proszę wciąż o zachowanie zasad
bezpieczeństwa w kościele. Przy wejściu możemy zostać zapytani o zaszczepienie.
Odpowiedzmy zgodnie z prawdą a następnie wejdźmy. Dziękuję.
5. W minionym tygodniu do wieczności odszedł Ks. Kan. Otton Szymków, przez ostatnie
ćwierć wieku Dziekan i Proboszcz w pobliskim Strzelnie. Śp. Zmarłego oraz naszych
Bliskich Zmarłych, polećmy wspólnie Bożemu Miłosierdziu…

Ks. Piotr Waszak

