
Ogłoszenia Parafialne 
29 VIII – 5 IX 2021 

 

1. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy w niedzielę przed tygodniem w łączności z  DOŻYNKAMI 

GMINNYMI włączyli się w nasze DOŻYNKI PARAFIALNE! Bóg zapłać także wszystkim za złożone 

ofiary dożynkowe! Chcielibyśmy je przeznaczyć jeszcze tej jesieni - na konieczną już wymianę w 

wielu miejscach poszarpanej, dziurawej oraz trwale poplamionej wykładziny podłogowej najpierw w 

prezbiterium a następnie w zakrystii naszego kościoła. Mamy też już na to zgodę konserwatorską. 
 

2. Przypominam, iż najbliższa wizyta u Chorych z naszej Wspólnoty została umówiona od godzin 

porannych w czwartek (miasto) oraz piątek (wioski), w dniach 2 i 3 września. Proszę o zgłoszenia 

osób Chorych, które przy tej okazji z duszpasterskiej posługi sakramentalnej chciałyby skorzystać.   

 

3. W bieżącym tygodniu, 3 września, przypada pierwszy piątek miesiąca; okazja do spowiedzi św. 

od godz. 16.30; o godz. 17.00 Komunia Św. poza Mszą św. a następnie podczas Liturgii sprawowanej 

o g. 17.30. Rano w pierwszą sobotę miesiąca zaś o godz. 8.00 zwyczajowo Msza św. wynagradzająca 

o Niepokalanym Sercu Matki Bożej. 
 

4. W najbliższą sobotę 4 września o godz. 14.00 Uroczystość Komunijna III tegorocznej Grupy 

Dzieci z naszej Parafii. Proszę o modlitwę w ich intencji oraz ich Rodzin!  
 

5. Z kolei w niedzielę za tydzień 5 września o g. 12.00 uroczystość Komunijnej ROCZNICY. Spowiedź 

święta przed Rocznicą dla dzieci oraz ich Rodzin w piątek 3 września od g. 19.00. Wcześniej tego dnia 

od g. 18.30 Spowiedź Dzieci Komunijnych oraz ich Najbliższych. 

Także w niedzielę za tydzień, 5 września, ale na godz. 10.30, zapraszam wszystkie dzieci 

klas I-ch, rozpoczynające swoją edukację szkolną oraz najmłodszych u progu edukacji przedszkolnej 

na Mszę św. z poświęceniem szkolnych tornistrów i plecaków. Tym samym po przerwie wakacyjnej 

wznowione zostaną o godz. 10.30 Msze św. niedzielne ze słowem dla dzieci. 
 

6. Jednocześnie zapraszam już teraz na spotkanie w sobotę, 11 września, o godz. 9.00, dla Dzieci 

mających w rozpoczynającym się roku szkolnym przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej wraz 

ze swoimi Rodzicami/Opiekunami. Będzie to spotkanie informacyjno-organizacyjne związane z 

przygotowaniem do uroczystości Komunijnej w nowym roku szkolnym 2021/22. Proszę pamiętać o 

przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa wewnątrz naszej świątyni! 

 

7. Z kolei na godz. 10.00 tegoż dnia, tj. w sobotę 11 września, zapraszam młodzież klas I Szkoły 

Średniej naszej Parafii na spotkanie rozpoczynające przygotowanie do przyjęcia Sakramentu 

Bierzmowania. Wszystkich obowiązkowo proszę o obecność oraz o przygotowanie zasłonięcia twarzy 

podczas spotkania w kościele. 
 

8. Studium Muzyki Kościelnej (Szkoła Organistowska w Gnieźnie) rozpoczyna nabór kandydatów na 

kolejny rok akademicki. Szczegóły w gablocie parafialnej. Wszystkich zainteresowanych zachęcam. 

 

9. Przypominam, iż wszystkich przebywających wewnątrz kościoła obowiązuje nadal zasłonięcie 

twarzy, za co bardzo dziękuję i o co proszę. Zarazem wszystkich Parafian i Gości, jeżeli pogoda na 

to pozwala, zachęcam do udziału w Liturgii na powietrzu.  
 

10. W minionym tygodniu w naszej Wspólnocie pożegnaliśmy Śp. . Śp. Zmarłych i naszych Bliskich, 

polećmy wspólnie Bożemu Miłosierdziu… 

Ks. Piotr Waszak 


