OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
13. Niedziela Zwykła
26 czerwca 2022 r.
1. Bezpośrednio po Mszy św. w sali JP II nabyć można emblematy maryjne, flagi inne rzeczy do
udekorowania naszych domów i posesji.
2. Folder z planem misji oraz z programem nawiedzenia wyłożony jest przy gazetach. Plan z
podziałem na godziny, nocnego czuwania przed obrazem Matki Bożej dla poszczególnych ulic i
wiosek naszej parafii, wywieszony jest w gablocie. Program nawiedzenia i czuwania
znajdziemy stronie internetowej naszej parafii /parafiawojciecha.pl/
3. Chorych z posługą sakramentalną w ich domach odwiedzimy w piątek 1 lipca od godz. 10.00.
Dodatkowych chorych i osoby w podeszłym wieku prosimy zgłaszać w Biurze Parafialnym.
4. Uroczystość Nawiedzenia MB przeżywać będziemy w sobotę 2 lipca. Rozpoczęcie w
kościele nabożeństwem oczekiwania o godz. 16.45. Msza św. rozpoczynająca nawiedzenie pod
przewodnictwem ks. bp Radosława Orchowicza o godz. 18.00.
5. W przyszłą niedzielę z racji pożegnania Matki Bożej, nie będzie Mszy św. o godz. 15.00
tylko o godz. 16.00.
6. W Kobylcu w przyszłą niedzielę przewiezienie obrazu MB o godz. 14.00 i Msza św.
celebrowana przez ks. prał. Andrzeja Rygielskiego. W miesiącach wakacyjnych w Kobylcu
nie będzie Mszy św. w soboty.
7. Za miesiąc wyruszy Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Do pielgrzymowania
na Jasną Górę zapraszamy z GRUPĄ POMARAŃCZOWĄ z Regionu Wągrowieckiego.
Pielgrzymka, podobnie jak w ubiegłych latach, wyjdzie 28 lipca z Gniezna i 5 sierpnia wejdzie
na Jasną Górę. Zapisy do 21 lipca (!) wyłącznie przez formularz elektroniczny
(https://ppag.pl/zapisy/ ). Podstawowy koszt uczestnictwa wraz z wyżywieniem 200 zł (+ koszty
noclegu na Jasnej Górze i autobusu powrotnego). Szczegółowych informacji na temat
tegorocznych rekolekcji w drodze udziela przewodnik grupy – ks. Marcin Przybylski.
Spotkanie organizacyjne dedykowane szczególnie tym, którzy pójdą po raz pierwszy w
piątek 15 lipca o godz. 19.00 w Domu Katechetycznym.
8. Polecamy Przewodnik Katolicki z z książeczką – 5 minut z Bogiem – na miesiąc lipiec w
cenie 9.50 zł.
9. Solenizantom i jubilatom oraz wszystkim parafianom życzymy w tym wyjątkowym tygodniu
doświadczenia Matczynej bliskości. Szczęść Boże!
ks. Tomasz Kruszelnicki
proboszcz

