
Ogłoszenia Parafialne  
                   25  IV  –  2 V  2021 

 

 

 

 

1. Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Chrystusa Dobrego Pasterza; proszę o podjęcie modlitwy  

w intencji powołań do Służby Bożej dla naszej Archidiecezji i dla Kościoła powszechnego. 

 

2. W związku z ograniczeniami epidemicznymi w najnowszym rozporządzeniu Rządu, 

dotyczącym obecności maksymalnie 1 osoby na 20m2, w naszej świątyni jednocześnie - cały 

czas, aż do odwołania - przebywać może jedynie 7 osób (6+1 os.). Uprzejmie proszę by były 

to obecnie osoby związane z intencjami, bądź też obrzędem danej Mszy św. Proszę o 

zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz dziękuję za okazywaną dotąd troskę o dobro innych. 

 

3. Wszystkie osoby nie mogące obecnie uczestniczyć w niedzielnej Mszy świętej w naszej 

świątyni zapraszam do uczestnictwa  w  transmisjach w środkach społecznego przekazu, 

kolejno: o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Programie Pierwszym w Polskim Radio, o 

godz. 9.30 w Telewizji Trwam, oraz o godz. 13.00 w TV Polonia (nie licząc dodatkowej 

transmisji w TVP 1 o godz. 11.00 oraz transmisji lokalnych). Ponadto co tydzień o godz. 

10.00 transmitowana jest Msza św. z Katedry Gnieźnieńskiej na internetowej stronie naszej 

Archidiecezji. Nadal obowiązuje udzielona wszystkim wiernym przez Ks. Prymasa dyspensa 

od uczestnictwa w Mszach Św. niedzielnych i świątecznych. 

 

4. W sprawie decyzji dotyczących tegorocznej/-ych Uroczystości Pierwszokomunijnej/-ych, 

proszę zaproszonych przedstawicieli rodzin na wspólne spotkanie w najbliższy czwartek,  

29 kwietnia, na godz. 16.30. Jeżeli pogoda na to pozwoli spotkanie odbędzie się na powietrzu 

przed naszym kościołem (jeżeli zaś nie – w kościele Parafii Klasztornej).  

 

5. W sobotę poranną Mszą św. o Niepokalanym Sercu NMP rozpoczynamy miesiąc maj; 

nabożeństwa majowe w naszym kościele w tygodniu codziennie po Mszy św. o g. 17.30  

(w niedziele po Mszy św. sprawowanej o 15.30 a w środy po Mszy św. o godz. 8.00).  

 

6. Szczegółowe informacje na temat Narodowego Programu Szczepień w naszym Powiecie 

zamieszczone zostały w gablocie oraz na naszej parafialnej stronie internetowej. Zachęcam 

do zapoznania się z nimi: COVID-19 - szczepienia w powiecie mogileńskim – rejestracja. 

 

7. Dziękuję za okazywaną życzliwość i pamięć, za wszelkie składane ofiary; zarówno te 

przekazywane bezpośrednio, jak i wpłacane na parafialne konto. Serdeczne Bóg zapłać! 

 

 
    

 

Ks. Piotr Waszak 

https://www.faramogilno.pl/pilne/inf21.pdf

