
Ogłoszenia Parafialne  
14 – 21 VII 2019 

 
1. W niedzielę za tydzień 21 lipca, przeżywać będziemy nasze tegoroczne parafialne uroczystości 

odpustowe.  Uroczysta suma o godz. 12.00, której przewodniczyć będzie Ks. Prob. Sławomir Rydz, 

wikariusz naszej Parafii w latach 1994-1996. Ks. Sławomira gościć będziemy już od sobotniego 

wieczoru i będziemy mogli spotkać podczas wszystkich Mszy św. najbliższej niedzieli. Zapraszam do 

Spowiedzi Św. dla uzyskania łaski odpustu zupełnego.  
 

2. W niedzielę za tydzień bezpośrednio po Mszy św. odpustowej o godz. 12.00 zapraszam zarazem 

przedstawicieli Parafialnej Rady, Służby Liturgicznej, Braci Towarzystwa Św. Wojciecha, Wspólnoty 

Żywego Różańca na wspólną kawę i ciasto w Sali Prałackiej Ks. Prałata Piotra Wawrzyniaka. 
 

3. W niedzielę odpustową zapraszam też szczególnie na Mszę św. o godz. 15.30 albo zaraz po niej, 

zwłaszcza rodziny z dziećmi. Gościć będziemy bowiem dziecięco-młodzieżowy zespół WESOŁE NUTKI  

z Orchowa, który uświetni liturgię Mszy św. a po niej wystąpi z pięknym koncertem. 
 

4. Ponadto przy współpracy z Księgarnią Archidiecezjalną w Gnieźnie podczas wszystkich Mszy św. 

zaplanowany został mały Kiermasz Dobrej Książki Religijnej. Zachęcam do skorzystania także z tej 

okazji i zaopatrzenia się w wybraną, dobrą lekturę duchową.    
 

5. W związku z przypadającym równocześnie wraz ze wspomnieniem liturgicznym naszego Św. Patrona 

także wspomnieniem św. Krzysztofa, Patrona Kierowców i podróżujących, w niedzielę za tydzień po 

każdej Mszy św. poświęcenie pojazdów mechanicznych, znajdujących się na placu przed plebanią. 

Podczas poświęcenia przeprowadzimy zbiórkę do puszki na rzecz Akcji św. Krzysztof – 1 km za 1 grosz,  

tj.  akcji pomocy polskim misjonarzom w zakupie środków transportu na misjach.   
 

6. Przypominam, iż wizyta u Chorych naszej Wspólnoty została umówiona przed naszą Parafialną 

Uroczystością Odpustową od godzin porannych w najbliższy piątek 19 lipca.  
 

7. Raz jeszcze informuję, że niebawem rozpocznie się kolejny V etap prac konserwacyjnych przy elewacji 

naszego kościoła. Przyznano nam dotację na podwójny etap prac renowacyjnych w kwocie aż 

213.849,76 zł brutto. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego wynosi 149.694,83 zł i stanowić będzie 70 % 

kosztu całości zadania. Pozostałe 30%, czyli 64.154,93 zł, stanowi wkład własny parafii, w który formalnie 

można wliczyć dotację WUOZ wynoszącą 8.000,00 zł, oraz dotację z urzędu naszego Miasta w kwocie 

10.000,00 zł.  Pozostaje nam więc do zapłacenia 46.154,93 zł.  

Wierzę, że z Bożą pomocą oraz życzliwością Parafian uda nam się rozliczyć całość tego 

zobowiązania do końca roku. Prace zaczną się około połowy lipca. Przybliżony ich termin to około 2 m-ce, 

przy sprzyjających warunkach. W zakres prac wejdą powierzchnie ścian południowej, zachodniej i zakrystii. 

Proszę o modlitwę w intencji tego dużego przedsięwzięcia. 
 

8. Cały czas przypominam o Pieszej Pielgrzymce grupy franciszkańskiej (Brązowej) z Mogilna na Jasną 

Górę w dniach 28 lipca – 5 sierpnia. Więcej informacji na plakacie w gablocie oraz w Klasztorze! 
 

9. Dziś po każdej Mszy św. zapowiadana przed tygodniem zbiórka do puszek na rzecz Rodziny ze 

Świerkówca, która po pożarze musi odbudować dom przed zimą. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom! 

 

    

                                       Ks. Piotr Waszak 


