
Ogłoszenia Parafialne 
7 – 14 IV 2019 

 

1. W bieżącym tygodniu w środę, dnia 10 kwietnia przeżywać będziemy naszą Parafialną Spowiedź 

Wielkanocną. Proszę o zarezerwowanie sobie właśnie tego czasu na pojednanie z Panem Bogiem albo przed 

południem od 9.30 do 10.30, albo też wieczorem od godz. 19.15. W gablocie parafialnej zamieszczony został też plan 

Spowiedzi w całym naszym Dekanacie (od poniedziałku do soboty). Odłożenie naszego pojednania z Panem Bogiem 

na później może okazać się dla nas bardzo trudne. 

 Z myślą o naszej Spowiedzi Parafialnej oraz swobodnym parkowaniu w Niedziele i Święta w tym tygodniu 

ukończone zostały prace nad naszym dodatkowym parkingiem, których koszt wraz z podatkiem VAT zamknie się 

w kwocie blisko 11 tys. zł (w tym rozliczenie za 12 kursów tansportowych;  wywóz ziemi, przywiezienie 50-u ton 

piasku i 60-u ton kruszywa, wypożyczenie koparki i zagęszczarki, trzy palety betonowych płyt ażurowych pod 

podjazd na drugą bramę i wykonanie). 

 Według oznakowania osoby korzystające z parkingu w nowej przestrzeni proszę, aby korzystały z wyjazdu 

bramą przy Sali Prałackiej (wyjazd tamtędy będzie zarazem wygodniejszy i bezpieczniejszy) a wszystkich Parafian 

proszę, aby nie zastawiali zjazdu na nowy parking. Tym samym po przebudowie terenu mamy jedną wjazdową i dwie 

wyjazdowe bramy z terenu parafialnego. Dziękuję wszystkim, którzy wsparli te oraz inne prace a szczególnie P. 

Cierpisz, P. Januchowskiemu, P. Nowakowskiemu i P. Kasprzykowi.  

 

2. Ze względu na Spowiedzi Dekanalne w tym tygodniu w czwartek, 11 kwietnia, biuro parafialne czynne będzie 

jedynie bezpośrednio po Mszy św. w od godz. 18.00 do 18.30. 

 

3. Zapraszam także młodzież i dorosłych na nabożeństwa pasyjne w naszej świątyni: w piątki na Drogę Krzyżową 

(bezpośrednio po Mszy św. o 17.30) i na nabożeństwo Gorzkich Żali; w niedzielę na godz. 15.00. Wcześniej w 

niedziele ok. g. 14.45 – modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia. W najbliższy piątek, na godz. 17.00, zapraszam 

wszystkie dzieci na ostatnią Dziecięcą Drogę Krzyżową. 

 

4. Już w niedzielę za tydzień, 14 kwietnia, przeżywać będziemy podczas wszystkich Mszy św. uroczysty wjazd 

Chrystusa do Jerozolimy i poświęcenie palm w naszym kościele.  

 

5. Uprzejmie przypominam, iż przedświąteczna posługa duszpasterska Chorym w naszej Parafii będzie miała 

miejsce w Wielki Poniedziałek, 15 kwietnia, od godz. 8.30. Proszę o zgłoszenia kolejnych Chorych, czy to do 

comiesięcznej posługi stałej, czy też do jednorazowej wizyty przed Świętami. 

 

6.  Dzisiaj gościmy w naszej Parafii Siostry Służebniczki  z ich wychowankami ze Specjalnego Ośrodka 

Wychowawczego w Gnieźnie. Po Mszach św. będą rozprowadzać własnoręcznie wykonane ozdoby i dekoracje 

wielkanocne, stroiki, kartki itp. Zachęcam do  zakupu  tych dekoracji, co przełoży się na wsparcie finansowe 

wyjazdu wakacyjnego dla tych dzieci i młodzieży, które z wielu powodów nie mogą być otoczone troską swoich 

rodziców i bliskich. Potraktujmy tę obecność jako szczególną okazję do wielkopostnego uczynku miłosierdzia. 

Dziękuję. 

 

7. Pojutrze we wtorek, 9 kwietnia złoży wizytę w naszym mieście Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda; 

spotkanie odbędzie się o godz. 16.00  na skwerze św. Wojciecha (plac przy klasztorze). Plac otwarty będzie ok. godz. 

15.00. W godz. od 14.30 do ok. 17.30 zostanie zamknięta ulica Benedyktyńska - Rynek do skrzyżowania ulic 

Poznańskiej i Witosa. Ruch drogowy do centrum miasta będzie kierowany objazdem przez ul. Powstańców 

Wielkopolskich i Mickiewicza.   
 

8. W sobotę za tydzień, 13 IV, od godz. 10.00 w Parku Miejskim przy amfiteatrze odbędzie się kiermasz 

wielkanocny; rozdawane będą sadzonki drzew i krzewów dla mieszkańców (ok. 600 sadzonek). Zapraszam. 
 

9. Zachęcam do lektury Przewodnika, a zwłaszcza artykułów o  Nawróceniu społecznym, czyli spieraniu się o coś a 

nie z kimś, Grzechy transformacji, Emerytura, czyli początek nowego i innych … 

Ks. Piotr Waszak 


