Ogłoszenia Parafialne
21– 28 XI 2021
1. Dzisiaj ostatnia niedziela w kościelnym roku liturgicznym i uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. Będąc w stanie łaski uświęcającej i przyjmując Komunię Św. możemy dziś zyskać
łaskę odpustu zupełnego za wspólne (publiczne) odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego
Chrystusowi Królowi, co też uczynimy na zakończenie każdej Mszy św. Za tydzień rozpoczniemy już
liturgiczny czas Adwentu, przygotowanie na przyjście Pana Jezusa w tajemnicy Jego narodzin.
2. Przypominam, iż dekretem Stolicy Apostolskiej ze względu na stan pandemii, aby uniknąć
zgromadzeń, odpusty zupełne za wiernych Zmarłych w tym roku zostały przedłużone na cały
miesiąc listopad. Proszę o ten duchowy dar (w pozostałe wybrane osiem dni obecnego miesiąca)!
3. W najbliższy wtorek, 23 XI, na Mszę św. wieczorną i wspólne spotkanie zapraszam Braci
Towarzystwa Św. Wojciecha. Zapraszam też do Wspólnoty Braci.
4. Najbliższy czwartek z kolei, 25 XI, będzie w naszej wspólnocie parafialnej (wg kalendarza
diecezjalnego) dniem całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Wystawienie Pana Jezusa
obecnego w Komunii Św. rano po dodatkowej Mszy św. o godz. 8.00. Zakończenie adoracji
nabożeństwem eucharystycznym po Mszy św. o godz. 17.30. Przy zachowaniu obostrzeń
epidemicznych zechciejmy (jeśli to tylko możliwe dla nas) choć na chwilę – o dowolnej porze dnia –
indywidualnie uczcić Pana Jezusa w Komunii Świętej w naszym kościele.
5. W ubiegłą niedzielę zebraliśmy do puszki na rzecz Prześladowanych Chrześcijan kwotę 1.105,40
zł, która już w poniedziałek została przekazana na rzecz organizacji Pomoc Kościołowi w potrzebie.
Gorące podziękowanie wszystkim, którzy wspomogli to dzieło!
Jednocześnie odpowiadając na apel Przewodniczącego Episkopatu Polski w dzisiejszą
niedzielę, 21 listopada, możemy wesprzeć ofiarą do puszki działania pomocowe Caritas na naszych
terenach przygranicznych, podczas kryzysu migracyjnego oraz proces długotrwałej integracji
uchodźców, którzy już pozostają w Polsce.
6. Parafia MBNP w Mogilnie zaprasza osoby starsze i niepełnosprawne do udziału w projekcie:
DZIENNY DOM POBYTU RADOŚĆ ŻYCIA, co zapewnia usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze,
wsparcie psychologiczne, bezpłatny transport oraz wyżywienie w godz. 7.30 - 15.30. Składanie
wniosków w biurze parafii, zaś informacje pod numerami telefonów 502-510-567 i 501-582-103.
7. W związku z ogniskiem zachorowań na COVID-19 także w naszym regionie (i mieście), usilnie proszę
wciąż o noszenie maseczek, wszystkie osoby przebywające wewnątrz kościoła i za to bardzo dziękuję.
8. Z naszej Wspólnoty do wieczności odszedł Śp. Czesław Lewandowski, którego pożegnamy we
wtorek o godz. 12.00. Wcześniej wspólny Różaniec. Śp. Zmarłego i wszystkich naszych Bliskich
Zmarłych polećmy Bożemu miłosierdziu…
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