
Ogłoszenia Parafialne 
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1. Trwa Wielki Post. Zapraszam młodzież i dorosłych na nabożeństwa pasyjne: 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. Dziecięca Droga Krzyżowa w najbliższy piątek 24 marca o g 17.00. 
 

2. Przeżywamy nasze Parafialne Rekolekcje, które prowadzi Ks. Wojciech Orzechowski; 

były diecezjalny duszpasterz młodzieży a obecnie kierownik Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę 

z naszej Archidiecezji oraz dyrektor Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Rościnnie. 

Dziękuję bardzo Ks. Wojciechowi za przyjęcie zaproszenia i za obecność w naszej Parafii!  

W tę rekolekcyjną niedzielę Msze św. i nabożeństwa z rekolekcyjnym słowem w 

stałym niedzielnym a zarazem wielkopostnym porządku. 
 

3. Jutro (w poniedziałek) o godz. 17.30 przeniesiona w tym roku z wielkopostnej niedzieli 

Liturgia z uroczystości św. Józefa. Zapraszam do wspólnej modlitwy. 
 

4. W tym tygodniu od środy do piątku (tj. od 22 do 24 marca) przedpołudniami w naszym 

kościele swoje rekolekcje przeżywać będą uczniowie SP nr 2. Rodziców proszę o 

zainteresowanie tematem. Szczegółowy program rekolekcji zamieszczony jest w gablocie.  

 

5. Przypominam, że przygotowujemy się do wizytacji pasterskiej, która w naszej Wspólnocie 

mieć będzie miejsce w najbliższy czwartek 23 marca. Dziękuję wszystkim, którzy już  

włączyli się do wspólnej modlitwy wraz z Ks. Biskupem w miniony czwartek w intencji 

Zmarłych Parafian na naszym cmentarzu. Zapraszam wszystkich chętnych na Mszę św. 

wizytacyjną z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania na godz. 17.30. Wcześniej ok. godz. 

16.00 spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską i Ekonomiczną. W programie również wizyta 

w mogileńskim Zespole Szkół Średnich (będącym pod duszpasterską opieką Fary), spotkanie 

z Chorymi, ze Wspólnotą Sióstr Służebniczek oraz  współpracownikami Parafii. W dniu 

wizytacji biuro parafialne będzie nieczynne. Zapraszam dzień później, w piątek, po godz. 18.30.  
 

6. W najbliższą sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania NMP. Zapraszam 

na Mszę św. najpierw rano na godz. 7.30 do Kaplicy Sióstr Służebniczek przy ul. Rynek a 

następnie na uroczystą liturgię o godz. 17.30 w naszej świątyni.  

Przypominam, że to także Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zapraszam 

wszystkich, którzy w to dzieło chcieliby się włączyć. Wierzymy, iż poprzez codzienną 

Dziesiątkę Różańca odmawianą przez 9 miesięcy wraz z modlitwą w intencji ochrony życia 

możemy uratować jedno niechciane i zagrożone po sercem matki życie. Gorąco zachęcam!    
 

7. Już teraz informuję Parafian, iż naszą parafialną Spowiedź wielkanocną przeżywać 

będziemy w tym roku w naszym kościele za 10 dni w przyszłą środę, 29 marca, zwyczajowo 

przed południem od g. 9.00 a następnie wieczorem od g. 19.00. Plan spowiedzi w całym 

naszym dekanacie zamieszczony został w parafialnej gablocie. Zapraszam! 

 Ks. Piotr Waszak 


