
Ogłoszenia parafialne 

XV Niedziela Zwykła - 10.07.2022r. 

1)   Dziękuję wszystkim którzy w różnoraki sposób wspierają naszą parafię. Dzięki 

Waszej pomocy możemy na bieżąco funkcjonować. 

2)   W lipcu i sierpniu Katecheza kerygmatyczna będzie w następujących 

terminach: 11 lipca o godz. 19.00; 25 lipca o godz. 19.00; 1 sierpnia o godz. 19.00 

i 29 sierpnia o godz. 19.00. do uczestnictwa w katechezie zobowiązani są rodzice 

proszący o chrzest dziecka, oraz kandydaci na rodziców chrzestnych mieszkający na 

terenie naszej parafii. Spotkania odbywają się w domu parafialnym. 

3)   Grupa Czcicieli św. Antoniego zaprasza na wtorkową modlitwę ku czci  

św. Antoniego. Początek o godz. 17,40 w kaplicy adoracji, 

4)   Krąg biblijny dla wszystkich, którzy chcą przygotować się do niedzielnej mszy 

świętej we wtorek po wieczornej mszy świętej w domu parafialnym. 

5)   W środę nabożeństwo fatimskie o godz. 20.00. różaniec o 19.30 przed figurą MBF 

z tyłu kościoła. 

6)   Czcicieli Miłosierdzia Bożego zapraszamy w piątek po wieczornej mszy św. na 

wspólną modlitwę koronką do Miłosierdzia Bożego. Trwa nowenna tygodniowa przed 

20 rocznicą zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. 

7)   Po mszy św. i koronce tj. ok 18.55 katecheza liturgiczna dla rodziców i kandydatów 

na rodziców chrzestnych w kościele. 

8)   Przypominamy, że biuro cmentarne w lipcu i sierpniu będzie 

nieczynne. Sprawy związane z prolongatami grobów, oraz zgody na postawianie 

nowych pomników będzie można uzyskiwać od pierwszej soboty września. 

9)   W niedziele lipca i sierpnia msza św. wieczorna o godz. 20,00. Nie ma mszy  

o godz. 18,00. 



10) Przypominamy, że w dniu 22 sierpnia (poniedziałek) jesteśmy zaproszeni do 

udania się do Górki Duchownej. W tym roku planujemy ja połączyć z naszą Piesza 

Mosińską Pielgrzymką. Pielgrzymka wyruszy w niedzielę 21 sierpnia po mszy o 7.30. 

następnie będzie wieczorne czuwanie i nocleg w Wonieściu, W poniedziałek wejście 

do Górki Duchownej. O godzinie 17.00 Mosińskie Nabożeństwo przed Cudownym 

obrazem MB Pocieszenia, następnie Wspólna z wszystkimi pielgrzymami Msza 

Święta. Prosimy o zarezerwowanie sobie terminu i przemyślenie w jaki sposób 

dołączyć się do mosińskiego świętowania w Górce Duchownej. 

11) Poszukujemy osób, które podczas Pieszej Pielgrzymki z Mosiny do Górki 

Duchownej (21-22.08) pomogą w kierowaniu ruchem. Również tych, którzy nie mają 

ważnych uprawnień. Organizujemy nieodpłatny udział w szkoleniu dnia 14 lipca. 

Szczegóły w zakrystii i pod nr tel. 513 333812.   

Zmarli:  

śp. Roman Sałyga l.62 z ul. Krotowskiego. 

śp. Zofia Bartkowiak l. 88 z u;. Sowinieckiej – pogrzeb we wtorek o 13.00 

Dobry Jezu a nasz Panie. 


