Ogłoszenia parafialne 13.06.2021 XI Niedziela Zwykła.
1. Dziękujemy wszystkim za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii.
2. W dniu dzisiejszym przed kościołem można złożyć ofiary na KUL, Wydział
Teologiczny i szkoły katolickie.
3. Msza święta i procesja fatimska w dniu dzisiejszym o godz. 20,00. Różaniec
o godz. 19.30 przy figurze MB Fatimskiej.
4. W miesiącu czerwcu odmawiamy Litanię do Serca Pana Jezusa w łączności z
wieczorną mszą świętą. Od poniedziałku do soboty. W niedzielę proszę odmówić
w rodzinie.
5. Katecheza kerymatyczna dla rodziców i chrzestnych w poniedziałek 14
czerwca o godz. 19,00 w Domu Parafialnym.
6. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17,30.
7. Biblioteka Parafialna jest czynna w środę od 16,00 do 17,30.
8. Młodzież klas 8 zapraszamy na spotkanie „Przed bierzmowaniem” w środę
16 czerwca na godz. 19,00.
9. Zapraszamy na modlitwę i wielbienie po mszy św. wieczornej w czwartek 17
czerwca w kościele.
10.Rodziców dzieci, które mają przystąpić do I Komunii Świętej w przyszłym
roku zapraszam na spotkanie w czwartek 24 czerwca na godzinę 19.00.
11.Rodziców i rodziców chrzestnych zapraszam na katechezę liturgiczną w piątek
18 czerwca po mszy świętej wieczornej tj. ok 18,40. Katecheza odbędzie się w
kościele.
12.Parafialny odział Akcji Katolickiej w Mosinie zaprasza na 13 wycieczkę
rowerową pt: „ Figury święte oraz ślady Żydów w Mosinie i Puszczykowie”, w
sobotę 19 czerwca o godz. 10,00. Start przy figurze Matki Bożej Fatimskiej z tyłu
naszego Kościoła.
13.Biuro cmentarne będzie czynne w sobotę 19 czerwca od godz. 9.00 do 11.00.
14.Zapraszamy na premierowe w Mosinie wykonanie Akatystu ku czci św. Józefa
w sobotę 19 czerwca o godz. 19.15 w Kościele. Adresatami są wszyscy Parafianie,

ale wykonanie jest dedykowane wszystkim Ojcom z okazji nadchodzącego Dnia
Ojca. Na zakończenie Akatystu modlitwa za naszych Ojców.
15.W zakrystii można nabyć grę planszową Owoce Ducha przeznaczoną dla całej
rodziny w cenie 40 zł.
verte
16.Przypominamy, że spowiedź i komunia święta wielkanocna trwają w tym roku
do 14 września.
17.Piesza Pielgrzymka Mężczyzn do sanktuarium Matki Bożej w Tulcach rusza
w niedzielę 20 czerwca o godz. 4.00 rano sprzed Kościoła św. Józefa w
Puszczykówku. Zapisy i informacje u Andrzeja Stelmacha pod nr 602 116 193.
18.W związku z nieobecnością siostry Edyty biuro parafialne w poniedziałek jest
czynne w od godz. 19,00 do 19,30.
19. W czwartek 17.06 na godz. 19.00 zapraszamy do domu katolickiego na dalszy
ciąg wykładów pani dr. Jolanty Pruchniewicz na temat: „Tożsamości płciowej
dzieci i młodzieży”
Zmarli: śp. Henryka Zimowska z Mosiny i Tadeusz Kalinowski
Dobry Jezu ….

