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1. W związku z ograniczeniami epidemicznymi, dotyczącymi obecności maksymalnie 1 osoby na 15m2, 

w naszej świątyni jednocześnie - cały czas, aż do odwołania - przebywać może tylko ok. 10 osób. 

Uprzejmie proszę by były to przede wszystkim osoby związane z intencjami, bądź też obrzędem 

danej Mszy św. Proszę o zachowanie zasad bezpieczeństwa i dziękuję za troskę o dobro innych. 
 

2. 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. 
 

3. Wielkopostne nabożeństwa pasyjne (niestety na razie z ograniczonym udziałem wiernych): w 

piątki Droga Krzyżowa (bezpośrednio po Mszy św. o godz. 17.30), a nabożeństwo Gorzkich Żali 

w niedzielę o godz. 15.00. Wcześniej w niedziele ok. godz. 14.45 – modlitwa Koronki do Bożego 

Miłosierdzia. Droga Krzyżowa dla Dzieci będzie miała miejsce, gdy (i o ile) stanie się to możliwe. 

 

4. Przez cały okres Wielkiego Postu (tak jak w ciągu roku) codziennie okazja do Spowiedzi Świętej: 

w tygodniu od poniedziałku do soboty pół godziny przed każdą Mszą św. i - o ile będzie to 

możliwe - również w niedziele bezpośrednio przed Eucharystią. Nie odkładajmy jednak naszego 

wielkopostnego pojednania z Panem Bogiem na ostatnią chwilę przed Wielkanocą, w której 

(zwłaszcza w obecnej sytuacji obostrzeń i ograniczeń), może nie być to już możliwe.  
 

5. W bieżącym tygodniu przypada także I-szy piątek i I-sza sobota miesiąca. W piątek okazja do 

spowiedzi św. od godz. 16.30; Komunia Św. w reżimie epidemicznym co kilkanaście minut.  

W pierwszą sobotę zaś o godz. 8.00 Msza św. nowennowa poprzedzona Różańcem.  
 

6. Uprzejmie informuję, iż decyzje na temat tegoroczn-ej/-ych Uroczystości Pierwszokomunijn-ej/-ych, 

jak w roku ubiegłym, będą podejmowane wspólnie z Rodzicami dzieci – ze względu na obecną 

sytuację – nie wcześniej niż pod koniec marca. To samo też dotyczyłoby ewentualnych przygotowań. 
 

7. Na ukończeniu są prace konserwatorskie w kruchcie bocznej kościoła oraz przy wejściu 

południowym. Po skuciu zawilgoconych tynków oraz odspojonych, osłabionych zapraw i warstw 

murarskich, dezynfekcji miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy, zabezpieczono następnie 

ściany opaską ochronną (z zaprawy mineralnej), wypełniono ubytki i uzupełniono opracowywane 

powierzchnie  specjalnym tynkiem renowacyjnym.  Przed nami wciąż malowanie wg wskazań Urzędu 

Konserwatorskiego. Koszt całkowity tych prac zamknie się w kwocie ok. 9 tys. złotych. 
 

8. 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. 
 

9. Już od dzisiaj pod chórem do nabycia są wielkanocne świece Dzieła pomocy Caritas (w czterech 

kolorach, w kształcie jajek, z wielkanocnymi symbolami, w cenie 12 zł). Zachęcam. 
    

 

Ks. Piotr Waszak 

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

