
Ogłoszenia Parafialne 
                       26  III  – 2  IV  2023 

 
 

 

 

1. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie wizytacji pasterskiej 

w miniony czwartek, 23 marca. Dziękuję także wszystkim, włączyli się do wspólnej 

modlitwy wraz z Ks. Biskupem w intencji naszej Wspólnoty. Bóg zapłać! W przyszłą 

niedzielę do odebrania będą pamiątkowe zdjęcia nowobierzmowanych z Ks. Biskupem. 

 

2. Trwa Wielki Post. Zapraszam młodzież i dorosłych na nabożeństwa pasyjne: w piątki 

na Drogę Krzyżową (bezpośrednio po Mszy św. o 17.30) i na nabożeństwo Gorzkich Żali; 

w niedzielę na godz. 15.00. Wcześniej w niedziele ok. g. 14.45 – modlitwa Koronki do 

Bożego Miłosierdzia. Ostatnia Dziecięca Droga Krzyżowa w najbliższy piątek o g 17.00. 

 

3. Przypominam, iż w najbliższą środę, 29 marca, przeżywać będziemy naszą parafialną 

Spowiedź wielkanocną; zwyczajowo najpierw przed południem od godz. 9.00 a następnie 

wieczorem od godz. 19.00. Proszę o skorzystanie z tej okazji do pojednania z Panem Bogiem. 

Plan spowiedzi w całym naszym dekanacie (od poniedziałku do soboty), zamieszczony został 

w parafialnej gablocie. Zapraszam! 

 

4. Osoby pragnące skorzystać w domach przed Świętami Wielkiej Nocy z duszpasterskiej 

posługi sakramentalnej Chorych, zaplanowanej od godzin porannych w poniedziałek 

(miasto) i wtorek (wioski), w dniach 3 oraz 4 kwietnia, proszę o zgłoszenia w najbliższym 

tygodniu (także tych, którzy obecnie potrzebują tej pomocy jednorazowo).     

 

5. W niedzielę za tydzień, 2 kwietnia, Niedziela Palmowa Męki Pańskiej; przeżywać 

będziemy wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Podczas wszystkich Mszy św. w naszym kościele 

poświęcenie przyniesionych palm, które rozprowadzać będzie także przy kościele nasz 

mogileński oddział Caritas, aby kolejny raz wspomóc niepełnosprawne dzieci z okolicy. 

Zachęcam do włączenia się w to dzieło! 

 

6. Przy tej okazji przypominam już dzisiaj, iż na prośbę Parafian, od najbliższej Wielkanocy 

zmianie ulegnie porządek Mszy św. w uroczysty dzień zmartwychwstania: Wigilia 

Paschalna Zmartwychwstania we Wielką Sobotę już o g. 20.30 a następnie we wielkanocny 

poranek Msza św. rezurekcyjna już o g. 6.30 i potem Msze św. o g. 10.30, 12.00 i 15.30. 

 

7.  Zachęcam do lektury najnowszego numeru Przewodnika wraz z kolejnym modlitewnikiem 

Pięć minut z Bogiem na każdy dzień na miesiąc kwiecień (razem w cenie 10 zł). 
 

 
Ks. Piotr Waszak 


