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1. Przeżywając kolejne Święto Dziękczynienia wspomagamy w całym kraju dzieło budowy 

(wykończenia) muzeum - wotum narodu - Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Przy wyjściu 

z kościoła ofiarami do puszek wesprzeć możemy to dzieło. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom!  
 

2. Rozpoczyna się miesiąc czerwiec. Zapraszam na nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w tygodniu codziennie po Mszy św. o 17.30 (w niedziele po Mszy św. o godz. 15.30 a  

w środy po Mszy św. porannej o godz. 8.00). Przygotowujących się do Bierzmowania zarówno z 

klas VII i VIII SP, jak i III Gimnazjum, proszę przynajmniej o jedną obecność każdego tygodnia.  
 

3. Na Piknik Rodzinny zapraszają Burmistrz Mogilna wraz z Mogileńskim Domem Kultury  oraz 

Stowarzyszeniem „Sąsiedzi” w najbliższy wtorek, 4 czerwca, od g. 16.00 w Parku Miejskim.  

W programie m.in.: pokazy kawaleryjskie ułanów z 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich, przejażdżki 

ciuchcią po alejkach parkowych, koncert Mogileńskiej Orkiestry Dętej, występy artystyczne dzieci i 

młodzieży, koncert Pawła Stasiaka z zespołem Papa Dance i inne. Więcej szczegółów na plakatach. 
 

4. W środę, 5 czerwca, o godz. 12.45 w naszym kościele zakończenie swojej edukacji będą 

przeżywały dzieci z Przedszkola nr 2. Zapraszam Bliskich przedszkolaków do wspólnego udziału. 
 

5. W bieżącym tygodniu przypadnie I-szy piątek miesiąca. Tego dnia, tj. 7 czerwca, okazja do 

spowiedzi św. od godz. 16.30; o 17.00 – Komunia Św. poza Mszą św. a następnie podczas Mszy 

św. sprawowanej o godz. 17.30; zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. 
  

6. Na próbę przed uroczystością przyjęcia Bierzmowania (13 czerwca) zapraszam wszystkich 

Kandydatów w najbliższą sobotę, 8 czerwca, na g. 10.30. Obecność wszystkich obowiązkowa.  
 

7. Natomiast uczniów klas VII SP zapraszam już teraz przed południem w sobotę 15 czerwca na 

godz. 10.00 na spotkanie podsumowujące, związane z zaliczeniem pierwszego roku przygotowania. 

Z kolei Rodziców uczniów klas VII proszę na spotkanie informacyjno-organizacyjne 

dotyczące przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w roku przyszłym 2020, dzień wcześniej w piątek, 

tj. 14 czerwca, po wieczornej Mszy św. i nabożeństwie czerwcowym, czyli ok. godz. 18.30.  
 

8. Za tydzień, 9 VI, przeżywać będziemy Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Gościć będziemy 

Ks. Tomasza Krzysztofiaka, Prefekta do spraw studiów naszego gnieźnieńskiego Seminarium 

Duchownego. Ks. Tomasz głosić będzie homilie podczas Mszy św. Tym samym też w tym 

szczególnym dniu (podczas każdej Eucharystii), dodatkowa okazja do pojednania z Panem Bogiem 

a zarazem ostatnia okazja do przeżycia tegorocznej Spowiedzi Świętej Wielkanocnej. Zapraszam! 
 

9. Zachęcam do lektury Przewodnika, a zwłaszcza artykułów Dopiero relacje otwierają, Milion na 

basen, Sam powiedział „Gniezno”, Epikleza i innych... 
 

10. Z naszej Wspólnoty do wieczności odszedł Śp. Stefan Gmaj,  którego pożegnamy jutro,  

w poniedziałek, o godz. 14.30 (wcześniej wspólny różaniec). Śp. Zmarłego i wszystkich naszych 

bliskich Zmarłych, polećmy Bożemu Miłosierdziu… 

 

                                                                                                                               Ks. Piotr Waszak  


