
Ogłoszenia Parafialne 
                     24 – 31  X  2021 

 

 

1. Kończy się październik, miesiąc Różańca. Zapraszam wszystkich Parafian do  udziału 

we Mszy Św. i nabożeństwie różańcowym: w niedzielę różaniec po Mszy św. o g. 15.30; w 

dni powszednie po Mszy o g. 17.30 a w środy po Liturgii porannej. Ponadto zapraszam dzieci 

na różaniec specjalnie dla nich we wtorki i piątki na g. 16.30. Wszystkich przygotowujących 

się do Bierzmowania także proszę chociaż o jedną obecność na różańcu w każdym tygodniu.  

W miesiącu październiku i do końca oktawy Wszystkich Świętych Mszę św. w środę 

o godz. 8.00 poprzedza wspólny śpiew Godzinek, ku czci NMP, na który również serdecznie 

zapraszam wszystkich czcicieli Matki Bożej.   
 

2. W poniedziałek 25 października, na wspólną modlitwę i spotkanie po Różańcu na plebanii 

zapraszam Braci Towarzystwa Świętego Wojciecha oraz tych wszystkich, którzy do 

Wspólnoty Braci chcieliby się przyłączyć. 
 

3. Uprzejmie informuję już teraz, iż na dzisiaj, o ile sytuacja epidemiczna gwałtownie się nie 

zmieni, porządek liturgiczny w poniedziałek 1 listopada, zaplanowany został w Mogilnie 

w formie sprzed pandemii. Msze św. tego dnia w naszym kościele o godz. 8.30 i 10.30 a 

początek uroczystej celebracji na cmentarzu wspólną procesją o godz. 13.00.  
 

4.  Na klęcznikach wyłożone są wymienianki. Wypełnione wymienianki możemy składać wraz 

z dobrowolną ofiarą w zakrystii lub w biurze parafialnym. Nie wrzucajmy natomiast 

wymienianek do koszyka ze składką. Proszę o wyraźne wypisywanie nazwisk osób Zmarłych 

literami drukowanymi oraz zaznaczenie, czy mają to być wymienianki roczne – krótsze (na 

cały kolejny rok), czy jednorazowe, obszerniejsze (odczytywane w tegorocznej odpustowej 

oktawie uroczystości Wszystkich Świętych; pomiędzy 1 a 8 listopada). Przy wymieniankach 

jednorazowych także proszę o kontakt dla ustalenia terminu – dnia wspólnej modlitwy. 
 

5. Osoby, które chciałyby skorzystać z duszpasterskiej posługi sakramentalnej Chorych 

ponownie już w Oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, proszę o zgłoszenia w 

najbliższym tygodniu. W zależności od ilości zgłoszeń w obecnej sytuacji, wizyta ta 

zaplanowana została wstępnie od godzin porannych w czwartek - piątek, 4 - 5 listopada.  
 

6. W związku ze wzrostem potwierdzonych zachorowań na COVID-19 w kraju (i nowymi 

osobami objętymi nadzorem epidemicznym w naszym mieście), wciąż usilnie proszę o 

obowiązujące nadal zasłonięcie twarzy, wszystkie osoby przebywające wewnątrz kościoła.  

 

7. W naszej Wspólnocie pożegnaliśmy Śp. Wandę Niewiarowską. Śp. Zmarłą oraz naszych 

Bliskich, którzy odeszli już do Wieczności, polećmy wspólnie Bożemu Miłosierdziu… 
 

 

 

 

Ks. Piotr Waszak 

 


