
                  Ogłoszenia Parafialne  
                   18 – 25  VII  2021 

 

 

1. Przypominam, iż wszystkich przebywających wewnątrz kościoła obowiązuje 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. W niedzielę za tydzień nasza parafialna uroczystość Odpustowa, której przewodniczyć  będzie w 

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

spotkania z naszą Wspólnotą. Zapraszam do Spowiedzi i przyjęcia Komunii Św. dla uzyskania 

łaski odpustu zupełnego.  

Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary za grzechy, zgładzone już wcześniej co do winy 

(w sakramentalnej spowiedzi). Każdy bowiem grzech, powoduje w nas, czy wokół nas negatywne 

skutki i konsekwencje, które wymagają oczyszczenia, albo na ziemi, albo po śmierci w stanie 

nazywanym czyśćcem. Korzystajmy z łask odpustowych: Pan Bóg nie chce nas karać! 
 

3. Planujemy z okazji Odpustu po Mszy św. o godz. 12.00 tradycyjne spotkanie przy stole w Sali 

Prałackiej Ks. Wawrzyniaka dla przedstawicieli naszych parafialnych wspólnot i współpracowników 

Parafii oraz (jak w ostatnich latach) dla wszystkich chętnych mały Kiermasz Książki Religijnej. 

Zachęcam już teraz 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) oraz piątek (wioski), w dniach 22 i 23 lipca. Proszę o zgłoszenia. 
 

4. W związku z przypadającym równocześnie wraz ze wspomnieniem liturgicznym naszego Św. Patrona 

także wspomnieniem św. Krzysztofa, Patrona Kierowców i podróżujących, w niedzielę za tydzień po 

każdej Mszy św. poświęcenie pojazdów mechanicznych, znajdujących się na placu przed plebanią. 

Podczas poświęcenia przeprowadzimy zbiórkę do puszki na rzecz Akcji św. Krzysztof - 1 km za 1 grosz, 

tj. akcji pomocy polskim misjonarzom w zakupie środków transportu na misjach.   
 

5. Przypominam, iż organizowany jest wspólny wyjazd autokarowy z 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) 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. Przypominam też, iż do juta z kolei trwają zapisy na Pielgrzymkę Pieszą na Jasną Górę, do grupy 

franciszkańskiej - BRĄZOWEJ, która wyruszy z Mogilna (szczegóły na stronie ppag.pl). Możliwe 

jest też duchowe pielgrzymowanie (formularz: Idę z tobą).  Przewodnikiem grupy będzie o. Sebastian. 
 

7. Z naszej Wspólnoty odeszła do wieczności Śp. Bożena Pajzert, którą pożegnamy we wtorek o godz. 

12.00 (wcześniej wspólny Różaniec). Śp. Zmarłą i wszystkich naszych Bliskich, polećmy wspólnie 

Bożemu Miłosierdziu… 

 
Ks. Piotr Waszak 


