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1. W minionym tygodniu odbyliśmy naszą parafialną pielgrzymki do Niepokalanowa i do Warszawy. 

Zwiedziliśmy Muzeum Ks. Jerzego Popiełuszki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałac w Wilanowie 

oraz Świątynię Opatrzności Bożej, Cmentarz Powązkowski (z Mauzoleum Smoleńskim i Łączką Żołnierzy 

Wyklętych), Archikatedrę Warszawską z jej podziemiami i Zamek Królewski, atrakcje Niepokalanowa  

z Muzeum O. Maksymiliana, przedstawieniami Panoramy Historii Polski oraz Misterium Męki Pańskiej, 

odwiedziliśmy także gmach Sejmu RP oraz Kościół Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu. 

Dziękuję wszystkim jej uczestnikom za atmosferę, jaką razem współtworzyli, za okazywaną mi 

życzliwość oraz za złożone życzenia! Bóg zapłać! 
 

2. Niebawem rozpocznie się kolejny V etap prac konserwacyjnych przy elewacji naszego kościoła.  

Z radością informuję, iż w roku obecnym po raz pierwszy niejako przyznano nam dotację podwójną na 

podwójny etap prac renowacyjnych w kwocie aż 213.849,76 zł brutto (173.861,59 zł netto). Dotacja 

Urzędu Marszałkowskiego wynosi 149.694,83 zł i stanowić będzie 70 % kosztu całości zadania. Pozostałe 

30%, czyli 64.154,93 zł, stanowi wkład własny parafii, w który formalnie można wliczyć dotację WUOZ 

wynoszącą 8.000,00 zł, oraz dotację z urzędu naszego Miasta w kwocie 10.000,00 zł.  Pozostaje nam więc 

do zapłacenia 46.154,93 zł.  

Sprawa ta została przedyskutowana na zebraniu naszej Parafialnej Rady Ekonomicznej  

i Duszpasterskiej w dniu 21 czerwca br., gdyż obecnie Parafia nie dysponuje jeszcze taką kwotą. Wierzę 

jednak, że z Bożą pomocą oraz życzliwością Parafian uda nam się rozliczyć całość tego zobowiązania. Prace 

zaczną się około połowy lipca. Przybliżony ich termin to około 2 m-ce, przy założeniu że będziemy mieć 

szczęście do pogody oraz w zależności od stanu elewacji. W zakres prac wejdą powierzchnie ścian 

południowej, zachodniej a także zakrystii. Proszę o modlitwę w intencji tego dużego przedsięwzięcia. 
 

3. W najbliższy czwartek, 11 lipca, przypada wspomnienie św. Benedykta, Patrona Europy. Tego dnia  

w Klasztorze o godz. 18.00 Msza św. z okazji uroczystości Patrona naszego Miasta, której - na 

zaproszenie Ojców - będę przewodniczył.     

 Z tego też powodu do Biura Parafialnego zapraszam wyjątkowo (oprócz wtorkowego 

przedpołudnia) wyjątkowo dzień później, tj. wieczorem w piątek 12 lipca, od godz. 18.15. Za powstałą 

zmianę i ewentualne utrudnienie, uprzejmie przepraszam.   
 

4. Z kolei w sobotę przypada 13 lipca, rocznica trzeciego z fatimskich objawień; kontynuując nasze 

maryjne czuwania zapraszam wszystkich czcicieli Matki Bożej na godz. 20.00 na wspólny śpiew 

maryjnych pieśni, różaniec z rozważaniami, litanię loretańską oraz jasnogórski apel.  

 Jeśli tylko pogoda na to pozwoli, czuwanie odbędzie się przed Grotą na powietrzu, zatem bardzo 

proszę o zabranie także świec (koniecznie wraz z osłonkami. Dziękuję i zapraszam. 
 

5. Przypominam, że 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. Więcej informacji na plakacie w gablocie oraz w Parafii Klasztornej! 
 

6. W bieżącym tygodniu zginęli tragicznie Michał Tomczyk i Justyna Kapczyńska, pochodzący z Parafii 

MBNP w Mogilnie, ale związani z naszą Wspólnotą, należący do grona bliskich Współpracowników. Śp. 

Zmarłych i wszystkich naszych Bliskich, którzy odeszli już do wieczności, polećmy Bożemu miłosierdziu... 
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