
Ogłoszenia Parafialne  
21 – 28 VII 2019 

 
1. Przeżywamy parafialne uroczystości odpustowe. Gościmy już od wczorajszego wieczora  

Ks. Prob. Sławomira Rydza, wikariusza naszej Parafii w latach 1994-1996. Uroczysta suma  

o godz. 12.00. Serdecznie dziękuję Ks. Sławomirowi za obecność, za posługę Słowa  

i Sakramentów. Będąc w stanie łaski uświęcającej możemy uzyskać łaskę odpustu zupełnego.  
 

2. Bezpośrednio po Mszy św. odpustowej o godz. 12.00 zapraszam 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. Zapraszam też szczególnie dzisiaj 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. odbywa się 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, już dzisiaj  

po każdej Mszy św. poświęcenie pojazdów mechanicznych, znajdujących się na placu i parkingu 

przed plebanią. Podczas poświęcenia  zbiórka do puszki na rzecz Akcji św. Krzysztof – 1 km za  

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

6. W minionym tygodniu - po wyjaśnieniu sprawy stosownych zezwoleń - usunięte zostały trzy 

tuje, znajdujące się na lewo od bramy wejściowej od strony miasta, bezpośrednio przy murowanym 

ogrodzeniu kościoła (jako kolejny etap prac przed podjęciem wykopu od wewnątrz muru), dla 

przyszłej naprawy ogrodzenia i zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z ulicy  

i chodnika. Po wycince pnie nasycono środkami chemicznymi dla przyspieszenia obumierania 

korzeni. Podziękowanie dla Wykonawcy tych prac!    
 

7. Za tydzień wyrusza Piesza Pielgrzymka grupy franciszkańskiej (Brązowej) z Mogilna na 

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

8. Z kolei Parafia św. Faustyny w Mogilnie organizuje w dniach 10 – 13 sierpnia 2019 

pielgrzymkę na Podkarpacie: Łańcut, Komańcza, Solina, Przemyśl, Krasiczyn. Są jeszcze 

wolne miejsca. Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Ks. Prob. Tomaszem Walterbachem pod 

numerem tel. 604 63 80 32 (zamieszczonym w gablocie). 
   

9. Z radością informuję, że przed tygodniem w zbiórce do puszek na rzecz Rodziny ze Świerkówca  

po pożarze domu zebraliśmy rekordową kwotę aż 3.233 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom! 

 
 

 

                                       Ks. Piotr Waszak 
 


