
Ogłoszenia Parafialne 
22 – 29  VIII  2021 

 

 
 

1. Dzisiejszej niedzieli o godz. 12.00 w naszej Parafii GMINNE DOŻYNKI z udziałem 

delegacji ze Sołectwa. Z tą uroczystością w tym roku łączymy, nasze DOŻYNKI 

PARAFIALNE. 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.  
 

2. W najbliższy czwartek, 26 sierpnia, uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Tego 

dnia w łączności z Jasną Górą najpierw o godz. 7.30 Msza św. w kaplicy Sióstr 

Służebniczek przy ul. Rynek a następnie uroczysta liturgia w naszym kościele o godz. 

17.30. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy w tym dniu. 
 

3. Trwa przygotowanie III-ej grupy Dzieci Komunijnych z naszej Parafii do ich 

uroczystości dnia 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 o godz. 12.00, rozpoczniemy wspólnie w najbliższą 

sobotę, tzn. 28 sierpnia, o godz. 10.30. Zapraszam!  
 

4. Bardzo dziękuję Parafianom za wsparcie w ubiegłą niedzielę naszego mogileńskiego 

oddziału Caritas rozprowadzającego uplecione bukieciki z okazji uroczystości 

Wniebowzięcia Matki Bożej. Na wakacyjny wyjazd dzieci nieuleczalnie chorych do 

Władysławowa zebraliśmy rekordową kwotę 1.411,40 zł. Dzięki temu już 27 sierpnia 

rozpocznie się trzydniowy wyjazd – wypoczynek 30-ga dzieci. Bóg zapłać! 

 

5. Studium Muzyki Kościelnej naszej Archidiecezji (Szkoła Organistowska w Gnieźnie) 

rozpoczyna nabór kandydatów na kolejny rok akademicki 2021/22. Wszystkich 

zainteresowanych zachęcam do zapoznania się ze szczegółami w gablocie parafialnej. 
 

6.  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.  
 

7. Wczoraj w naszej Parafii pożegnaliśmy Śp. Mariana Rutkowskiego. Śp. Zmarłego 

oraz wszystkich naszych bliskich Zmarłych, polećmy wspólnie Bożemu Miłosierdziu… 

 
 

 

Ks. Piotr Waszak 


