
Ogłoszenia Parafialne  
30 VI – 7 VII 2019 

 
1. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i uświetnienie 

zakończenia Oktawy Bożego Ciała, zwłaszcza osobom, które przygotowywały ołtarze stacyjne na 

procesję oraz pożegnanie w naszej Wspólnocie Ojca Gwardiana Krzysztofa Lewandowskiego.  

 

2. Jutro początek naszej parafialnej pielgrzymki do Niepokalanowa i do Warszawy (od 1 do 3 

lipca, tj. od poniedziałku do środy; z noclegami, śniadaniami i obiadokolacjami w Niepokalanowie, 

w cenie 300-320 zł). Wyjazd jutro, w poniedziałek, 1 lipca o godz. 5.00 rano z naszego Rynku. 

Bardzo proszę wszystkich uczestników o zabranie dowodu osobistego lub innego dokumentu 

tożsamości (będzie potrzebny przy jednym z wejść) oraz o zabranie suchego prowiantu (pierwszego 

dnia okazja do wspólnego posiłku dopiero podczas obiadokolacji). O przygotowanie rozliczenia 

pozostałej kwoty kosztu wyjazdu proszę dopiero w trakcie pielgrzymki.  

 

3. W bieżącym tygodniu, 5 lipca, przypada I-szy piątek miesiąca. W piątek okazja do spowiedzi 

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

17.30; zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. 

 W najbliższą pierwszą sobotę miesiąca (6 lipca) na godz. 8.00 zapraszam na Mszę św. 

wszystkich czcicieli Niepokalanego Serca Matki Bożej. Od godz. 7.30 proszę o wspólny Różaniec. 

 

4. Przypominam, iż najbliższe spotkanie z Chorymi w naszej Wspólnocie w ramach wizyty 

duszpasterskiej zostało umówione przed naszą Parafialną Uroczystością Odpustową od godzin 

porannych w piątek 19 lipca.  

 

5. W tym roku po raz kolejny, razem z Pieszą Pielgrzymką Archidiecezji Gnieźnieńskiej, 

wyrusza grupa franciszkańska (Brązowa) z Mogilna na Jasną Górę. Termin pielgrzymki to 28 

lipca – 5 sierpnia. Zgłoszenia można dokonać przez stronę internetową pielgrzymki. Więcej 

informacji u o. Dawida, na plakacie w gablocie parafialnej oraz na stronie Parafii Klasztornej  

św. Jana Apostoła. Gorąco zachęcam! 

 

6. Młodzieży, która 13 czerwca przyjęła Sakrament Bierzmowania, przypominam o odebraniu 

pamiątek fotograficznych z tej uroczystości.  

 

7. Decyzją Ks. Prymasa, w Gnieźnie, erygowano Studium Teologiczno-Pastoralne jako propozycję 

formacyjną kierowaną do osób prowadzących katechezę dla narzeczonych, szafarzy, katechetów  w 

zakresie kształcenia dodatkowego, ale także dla wszystkich katolików świeckich, pragnących 

pogłębić swoją wiedzę i wiarę. Szczegóły w gablocie i w zakrystii. Zainteresowanych zapraszam.  

 

8. Zachęcam do lektury bieżącego numeru Przewodnika z dodatkiem - modlitewnikiem Pięć minut  

z Bogiem na każdy dzień na wakacyjny miesiąc lipiec. 

 

 

 

                                       Ks. Piotr Waszak 


