Ogłoszenia Parafialne
23 – 30 I 2022
1. Przypominam cały czas, iż Ks. Prymas w tym roku zaleca zachowanie formy zeszłorocznej
kolędowania – tzn. kolędowanie polegające na zapraszaniu Wiernych ze zwyczajowych tras na
modlitwę do kościoła, z możliwością udania się także indywidualnie z wizytą kolędową do osób,
które o to jednak same osobiście poproszą (wcześniej księżom zgłoszą chęć przyjęcia Kolędy).
Jednocześnie ze względu na utrzymującą się wysoką liczbę zakażeń, uprasza się w oświadczeniu o
zachowywanie przepisanych prawem środków ostrożności. Plan kolędowania związany z
zaproszeniami Parafian do naszej świątyni podany jest w gablocie i na stronie parafialnej.
W poniedziałek (24 I) zapraszam do naszego kościoła Parafian z Chabska nr. 52-59; 79-85;
wraz z ul. Lipową i Poziomkową; we wtorek (25 I) ze Stawisk 65a-b; 52b-34a wraz z ul. Jasia i Małgosi
oraz Bolka i Lolka; w czwartek (27 I) z początku Chabska nr. 2-24 i 74; w piątek (28 I) z Izdeb oraz
Chabska 67-63; zaś w sobotę (29 I) z Gozdawy. Rozpoczynać będziemy ok. 20 minut wcześniej
wspólnym kolędowaniem, następnie Msza św. w intencji osób obecnych i ich Rodzin (w tygodniu
Msza św. kolędowa o godz. 17.30, zaś w soboty dodatkowo o godz. 18.30); następnie rozdanie
kolędowych pamiątek. Innych stałych uczestników Mszy św. w tygodniu, w czasie trwania kolędy,
zapraszam na Eucharystię rano o godz. 8.00.
2. Przypominam raz jeszcze, iż w związku z zajęciem Kalendarza Parafialnego Intencji Mszalnych na
rok bieżący, już teraz przyjmowane są już intencje Mszy św. na rok 2023.
3. Osoby, które chciałyby z kolei skorzystać przed Świętem Matki Bożej Gromnicznej z duszpasterskiej
posługi sakramentalnej Chorych, zapowiedzianej od godzin porannych w poniedziałek (miasto)
i wtorek (wioski), w dniach 31 stycznia oraz 1 lutego, proszę o zgłoszenia w najbliższym tygodniu.
4. W imieniu Ks. Kapelana naszego mogileńskiego Szpitala dziękuję raz jeszcze Parafianom za
wsparcie zbiórki do puszki na rzecz Oddziału Covidowego. Ogółem w 9-u Parafiach naszego
Dekanatu zebrano 11.650 zł na ten cel, za co zakupiono 30 dodatkowych koców, 60 kołder oraz 60
poduszek, 100 kompletów pościeli, 150 prześcieradeł i z reszty środków - wodę mineralną dla
Chorych. Bóg zapłać za tę pomoc i wszelkie składane ofiary!
W związku z licznymi zachorowaniami na COVID-19 także w naszym mieście, usilnie proszę
wciąż o zachowanie zasad bezpieczeństwa w kościele! Przy wejściu możemy zostać zapytani o
zaszczepienie. Odpowiedzmy zgodnie z prawdą a następnie wejdźmy. Dziękuję.
5. Przypominam też (po raz trzeci), o materiałach do publikacji na temat historii Pieszej Pielgrzymki
Archidiecezji Gnieźnieńskiej (wspomnieniach, historiach powołań, miłości, które zrodziły się na
pątniczym szlaku). Kontakt do jutra przeze mnie lub pod numerami telefonów podanymi w gablocie
parafialnej (p. Weronika Sawa; tel. 605 540 087 lub ks. Wojciech Orzechowski; tel. 785 210 257).
6. Zachęcam do lektury Przewodnika Katolickiego. Ze względu na wzrost kosztów druku od stycznia
jego cena wzrosła o złotówkę – do 7 zł, zaś numer z Modlitewnikiem kosztować będzie 9,50 zł.
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