
Ogłoszenia Duszpasterskie 

III Niedziela wielkanocna 1.05.2022 r. 

1)    Dziękuję wszystkim którzy wspierają naszą parafie materialnymi ofiarami. 

Dziś po wieczornej Mszy świętej w Kaplicy Szkoła Biblijna dla początkujących. 

2)    Dziękuję księdzu Marcinowi za dzisiejszą posługę Słowem Bożym  

i zachęcam WAS aby od 3 maja wejść w duchową propozycję przedstawioną 

przez księdza Marcina. Polecam stanowiska z literaturą religijną. Może warto 

znaleźć coś dla siebie na majowe dni. 

3)    Rozpoczynamy miesiąc maj. Nabożeństwa majowe codziennie od 

poniedziałku do soboty po wieczornej mszy świętej. W niedziele zachęcamy do 

odmówienia litanii do Matki Bożej w rodzinnym gronie. 

4)    Nabożeństwa Majowe przy figurze na ul. Leszczyńskiej będzie się 

odbywało codziennie o godz. 19.00 

5)    We wtorek 3 Maj – Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze Święte wg 

porządku niedzielnego. Wieczorem o godz. 18.00 Msza św. w intencji Ojczyzny 

z udziałem władz miejskich i gminnych. 

Próba zespołu młodzieżowego o godz. 19.30 w Domu Katolickim. 

6)    W środę Nowenna do MB NP o godz. 17.30. 

7)    W czwartek zapraszam wszystkich Przyjaciół Poznańskiego Seminarium na 

wspólny Różaniec w intencji powołań na godz. 17.30 do kaplicy adoracji. 

8)    W Pierwszy Piątek sakrament pojednania rano od godz. 8.00 do 10.00 po 

południu od 16.00 do 18.00. 

9)    Katecheza liturgiczna dla rodziców i kandydatów na rodziców chrzestnych 

w piątek po nabożeństwie majowym. 

10) Biuro cmentarne (do załatwiania prolongat i wystawiające zgodę na 

stawianie pomników) czynne w sobotę od godz. 9.00 do 11.00. 



11) Spowiedź dzieci pierwszokomunijnych w piątek o godz. 15.30 i w sobotę o 

godz. 15.00. Rodziców zapraszamy do spowiedzi przez cały tydzień pół godziny 

przed poranną i wieczorną mszą św. 

12) Pierwsza komunia dla dzieci ze SP nr 1 w sobotę podczas mszy św.  

o godz.12.00 oraz w przyszłą niedzielę podczas sumy o godz. 12.00. 

13) Odwiedziny chorych w sobotę. Prosimy zgłaszać w biurze parafialnym bądź 

w zakrystii. 

14) Nabożeństwo wynagradzające NS NMP w sobotę o godz. 17.00, Całonocna 

adoracja NS rozpocznie się po nabożeństwie majowym. Dodatkowa okazja do 

spowiedzi świętej w godz. od 20.00 do 21.00. 

15) Szkoła biblijna poziom 3 ma swoje zajęcia w przyszła niedzielę po mszy św. 

wieczornej w kaplicy adoracji. 

16) Akcja Katolicka zaprasza na pielgrzymkę do Częstochowy w dniach 2-3 

maja. Zapisy w zakrystii z wpłatą po 100 zł .Jeszcze można się zapisywać pani 

Zdzisławy tel. na plakacie. 

17) Pod chórem zostały wyłożone koperty na daninę diecezjalną. 

18) Przy wyjściach z kościoła wyłożono ulotkę z cytatami maryjnymi naszego 

Mosińskiego Świętego. Zachęcam do zabrania i przeżycia majowych dni z 

myślami św. Arcybiskupa Felińskiego. 

19)  Uprzejmie informujemy wszystkich Parafian, że przypadająca w tym roku 

Wigilia Zesłania Ducha Św. tj. sobota w dniu 4 czerwca, będzie miała uroczystą 

oprawę liturgiczną i potrwa dłużej niż przeciętnie. Proszę to uwzględnić w 

swoich kalendarzach i planach. 

20) W dniu 4.06.2022 jest organizowany wyjazd młodzieży na Pola Lednickie. 

Zapisy i informacje u siostry Anny Marii. 

 

Zmarł:  

Grządzielewski Czesław l.84 z ul. Kolejowej 

Dobry Jezu a nasz Panie … 

  



 


