
Ogłoszenia Parafialne 
3 – 10  II  2019 

 
 

1. Kończymy parafialną kolędę. Jeszcze jutro w naszym kościele Msza św. rano o godz. 

8.00. Od wtorku powrócimy do stałego porządku liturgicznego. Serdeczne podziękowanie 

wszystkim za okazywaną gościnność i życzliwość oraz za składne kolędowe ofiary. Bóg 

zapłać! W najbliższym czasie jeszcze sprawozdanie pokolędowe, podsumowujące tegoroczne 

kolędowanie oraz miniony rok duszpasterski. 

 

2. Do biura parafialnego zapraszam we wtorki od 9.30 do 11.00 oraz w czwartki  

od 18.30 do 19.30. Okazja do Spowiedzi Św. w tygodniu pół godziny przed Mszą świętą.    

 

3. Uprzejmie informuję Parafian, iż w bieżącym tygodniu nawiązany został kontakt i doszło 

do wstępnego uzgodnienia z przewoźnikiem z Trzemeszna w sprawie możliwego 

wznowienia dowozu Parafian na Msze święte niedzielne w naszym kościele na godz. 8.30 

oraz wspólny powrót do domów (w zależności od ilości osób w cenie od 6 do 10 zł za 

przejazd tam i z powrotem).  

Uprzejmie proszę dzisiaj oraz w niedzielę za tydzień o zgłoszenia osób, które do 

tego dojazdu i odwozu chciałyby się przyłączyć (zechciejmy także poinformować wszystkie 

osoby w naszym sąsiedztwie, które tym transportem mogłyby być zainteresowane).  

W zależności od ilości osób chętnych, podejmiemy wspólnie roztropne decyzje, czy z tej 

oferty skorzystać. 

 

4. Chorych i cierpiących zapraszam do wspólnej modlitwy z Księdzem Prymasem, który 

z okazji XXVI Światowego Dnia Chorego sprawować będzie Mszę św. w niedzielę za 

tydzień 10 lutego br. o godz. 7.00, transmitowaną przez Radio Plus Gniezno na 

częstotliwości 89,5 FM. Rodziny Chorych proszę o pomoc w wysłuchaniu tej transmisji 

swoim bliskim.  

 

5. Zachęcam do lektury Przewodnika a zwłaszcza artykułów: Prawda i tolerancja (o relacji 

tzw. mowy nienawiści do prawdy i do wolności słowa), Jezus, że chce się tańczyć 

(podsumowanie Światowych Dni Młodzieży w Panamie), Dzieci moje – o cudach i o osobie 

Prymasa Tysiąclecia oraz innych artykułów. 

 

 6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszej Wspólnocie Parafialnej Śp. Halinę 

Filipiak oraz Śp. Jana Łukomskiego. Śp. Zmarłych i wszystkich naszych Bliskich polećmy 

wspólnie Bożemu miłosierdziu...     

 
                                                                                                               

 Ks. Piotr Waszak 


