OGŁOSZENIA PARAFIALNE
12.12.2021 - III Niedziela Adwentu
1) Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii.
2) Prosimy parafian o stosowanie się do reguł noszenia maseczek w miejscach
publicznych.
3) Zapraszam na Adwentowe Nieszpory z nauczaniem dotyczącym życia w czasach
ostatecznych. Dzisiaj o godz. 19.00 w kaplicy.
4) Siostry Uczennice Krzyża zapraszają młodzież na spotkanie w dniu dzisiejszym o
godz. 19.00 w domu przy ul. Szkolnej.
5) Katecheza Kerygmatyczna dla rodziców i kandydatów na rodziców chrzestnych
w poniedziałek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
6) Modlitwy za wstawiennictwem św. Antoniego we wtorek o 17.40 w kaplicy.
7) Adwentowe Nieszpory z nauczaniem o życiu w czasach ostatecznych we wtorek
14 grudnia o godz. 19.00 w kaplicy.
8) Biblioteka Parafialna czynna w środę od 16.00 do 18.00 oraz w niedziele od 11.00
do 12.00.
9)

Spotkanie Rady Duszpasterskiej w piątek o godz. 19.30 na probostwie.

10) Roraty dla dzieci od poniedziałku do piątku na godz. 18.00. Zapraszamy.
11) Katecheza liturgiczna dla rodziców i chrzestnych w piątek po wieczornej mszy
świętej i po koronce tj. ok.18.50.
12) Roraty dla dorosłych w piątek 17 12 o godz. 6.00 rano.
13) Zachęcamy do korzystania z sakramentu pojednania przez cały adwent. W tym
tygodniu od poniedziałku do środy spowiedź dodatkowo od godz. 17.00. W czwartek
i piątek od godz. 16.30. W sobotę spowiedź od godziny 16.00. Rano zawsze pół
godziny przede mszą.

14) Chorych odwiedzimy ze spowiedzią i komunią w sobotę 18 grudnia w godzinach
przedpołudniowych. Można zgłaszać w zakrystii i w Biurze Parafialnym.
15) Z powodu zarazy planujemy dodatkową „Pasterkę” o godz. 22.30. Będą więc trzy
o godz. 21.00, 22.30 i 24.00.
16) W grudniu, styczniu i lutym biuro cmentarne jest nieczynne. Dlatego bardzo
prosimy pozostawić do wiosny stawianie pomników, załatwianie prolongat i innych
spraw związanych z grobami.
17) Prosimy o usunięcie nielegalnie postawionych ławeczek na cmentarzu.
18) Przed kościołem, można nabywać nowy numer Przewodnika Katolickiego.
19) . Po każdej mszy świętej w dniu dzisiejszym można nabywać świece wigilijne
i opłatki w domu katolickim. Będzie je można jeszcze nabyć w przyszłą niedziele
w domu katolickim po mszach świętych. Jest już wystawiony kosz adwentowy przy
kaplicy.
20) CARITAS PARAFIALNA przygotowuje „wieczerzę na wynos”, która będzie
wydawana w dniu 23 grudnia w godz. od 15.00 do 17.00. Wszystkich potrzebujących
serdecznie zapraszamy. Jeżeli macie w rodzinie czy w sąsiedztwie kogoś starszego,
chorego kto nie może dotrzeć to prosimy o przekazanie kontaktu. Kto natomiast
chciałby wesprzeć to dzieło to informujemy, że przy wejściu do kościoła jest opisana
skarbona. Można też dokonać przelew na konto parafialne z dopiskiem CARITAS.
21) Stowarzyszenie św. Antoniego będzie wydawać wigilijne potrawy w dniu
23 grudnia w budynku SP nr 1 więcej informacji na plakatach z tyłu Kościoła.
22) W przyszłą niedzielę młodzi piłkarze naszego miejscowego klubu piłkarskiego
UKS Orlik Mosina przeprowadzą zbiórkę ofiar na leczenie swojego ciężko chorego
trenera Wojciecha ONSORGE. Sprawę polecamy ofiarności parafian. Jednocześnie
prosimy o modlitwę o powrót do zdrowia dla pana trenera.
23) W poniedziałek po mszy św. wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej.
24) Za tydzień w niedzielę po wieczornej mszy św. modlitwa „Akatystem do Matki
Bożej”

Zmarł:
śp. Florian Jama z ul. Sowinieckiej pogrzeb w czwartek o godz. 12.00 w naszym
kościele.
Dobry Jezu a nasz Panie….

