
Ogłoszenia Parafialne 
20 – 27 I  2019 

 
1. Rozpoczęliśmy tydzień modlitwy o jedność chrześcijan. Przypominam, że tak jak w roku ubiegłym 

Msze św. w tygodniu przez cały czas trwania parafialnej Kolędy - sprawowane są w naszym kościele 

rano o godz. 8.00. Do biura parafialnego także w okresie kolędowym zapraszam w zwyczajowo 

przyjętym porządku, to znaczy we wtorki od 9.30 do 11.00 oraz w czwartki od godz. 18.30 do 19.30. 

Okazja do Spowiedzi Św. w tygodniu codziennie pół godziny przed Mszą świętą.    
 

2. Stowarzyszenie rodzin ALVIRA i parafia MBNP zapraszają na koncert zespołu Ponad Chmurami. W 

repertuarze tradycyjne polskie kolędy i inne utwory. Koncert odbędzie się w niedzielę za tydzień o godz. 

16.00 w kościele MBNP w Mogilnie. Po koncercie możliwość zakupu płyty zespołu z kolędami. Zapraszam! 

3. W gablocie parafialnej zamieszczone zostały informacje dotyczące warsztatów – rekolekcyjnych 

Spotkań dla małżonków, które będą organizowane w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie. 

Pierwsze – lutowe oraz kolejne w sierpniu i październiku przeznaczone są dla małżeństw sakramentalnych. 

Spotkanie marcowe – dla par niesakramentalnych. Spotkania małżeńskie przeznaczone są zarówno dla par 

pragnących pogłębić swoje więzi, jak i tych, którzy przeżywają trudności lub małżeńskie kryzysy. 

Zachęcam do zapoznania się z tą ofertą. 

4. W gablocie parafialnej zamieszczony został cały plan tegorocznej parafialnej kolędy. Może on 

jeszcze ulec zmianie z przyczyn losowych. Proszę zgłaszać indywidualnie ewentualne przeszkody, czy 

trudności; na ile będzie to możliwe spróbujemy wspólnie ustalić optymalną porę spotkania. Proszę także  

o zgłoszenia osób, które zechciałyby mi pomóc w dotarciu z kolędą do siebie. Plan kolędy w tym tygodniu: 
 

 

5. Zachęcam do lektury Przewodnika a zwłaszcza artykułów o Światowych Dniach Młodzieży w Panamie, 

Dzielenie się opłatkiem nie łamie niczyjego sumienia, Separacja przyjazna i innych… 
  

6. W minionym tygodniu z naszej Wspólnoty Parafialnej odszedł do wieczności Śp. Marek Roman 

Jendrzejewski z Chabska, którego pożegnaliśmy w miniony wtorek. Śp. Zmarłego oraz wszystkich naszych 

Bliskich polećmy wspólnie Bożemu miłosierdziu…     

 
 

                                                                                                                                         Ks. Piotr Waszak 

21 I  

Poniedziałek 

 

od 15.00 

 

Pl. Wolności 14-26  
  

22 I 

Wtorek 

 

od 15.00 

 

Kościuszki 28-1 

23 I 

Środa 

 

od 15.00 

 

Hallera 9-27  

24 I 

Czwartek 

 

od 13.00 

Wybudowanie  

oraz ul. Dmowskiego 

25 I 

Piątek 

 

od 17.00 

 

Rzemieślnicza oraz Wybudowanie nr 2,5,31 

26 I 

Sobota 

 

od 10.00 

Stawiska - początek 

oraz ul. Kościuszki 48-32 


