
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

14.08.2022 

  

1. Msze święte w sierpniu: 

a) w niedzielę 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 20.00, 

 b) w tygodniu 8.15 i 18.00 – w tygodniu pół godziny przed każdą mszą św. okazja do 

spowiedzi świętej. 

2. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za ofiary złożone na 

KUL i WYDZIAŁ TEOLOGICZNY  naszego Uniwersytetu. 

3. Biuro cmentarne nieczynne w sierpniu. 

4. 15 sierpnia w Uroczystość MB Wniebowziętej msze św. wg porządku niedzielnego. Akcja 

Katolicka będzie w tym dniu rozprowadzać przed  kościołem bukiety ziół polnych za 

dobrowolną ofiarą. Podczas każdej mszy św. poświęcenie ziół i kwiatów. Msza św. o godz. 

12.00 odprawiana w intencji Ojczyzny z udziałem władz gminnych i samorządowych oraz 

pocztów sztandarowych. Przed kościołem zbiórka na Caritas Diecezjalną. 

4. We wtorek Nowenna do św. Antoniego o 17.40 w kaplicy adoracji. 

5. W środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy o 17.30 w kościele. 

6. Biblioteka Parafialna czynna w środy od 16.00 do 18.00 i w drugą niedzielę  miesiąca od 

11.30 do 12.00. 

7.W tym tygodniu czcimy: 

a) w środę św. Jacka, 

b) w czwartek bł. Sancję Szymkowiak, 

c) w sobotę św. Bernarda. 

8. W najbliższą sobotę 20 sierpnia po mszy o godz. 8:15z naszej świątyni Siostry Rodziny 

Maryi wyruszą na pielgrzymkę śladami świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Siostry 



zapraszają parafian chcących uczestniczyć w tym wydarzeniu. Pielgrzymka wyruszy w stronę 

Stęszewa Wielkopolskim Szlakiem naszego „Mosińskiego Świętego”. 

10. Za tydzień w niedzielę 21 sierpnia po Mszy Św. o 7:30, rusza Piesza Pielgrzymka do Górki 

Duchownej. W związku z małą ilością zgłoszonych osób ulega zmianie sposób organizacji 

pielgrzymki. Osoby które chcą dołączyć a nie zapisały się prosimy: koniecznie zabierzcie 

kamizelki odblaskowe oraz własny prowiant na drogę. Idziemy w małej grupie i unikamy 

poruszania się po jezdni. 

Parafian zapraszamy na czuwanie modlitewne o godzinie 20.00 w Kościele we Wonieściu, 

gdzie nasi pielgrzymi mają nocleg. 

Informujemy, że przed Kaplicą Adoracji stoi skrzynka do której mogą wrzucać intencje Ci 

którzy będą pielgrzymować duchowo. Przypominamy, że 22 sierpnia o godz. 17.00 przed 

obrazem MB Pocieszenia w Górce Duchownej odbędzie się nabożeństwo modlitewne dla 

mieszkańców Mosiny. Natomiast MSZA ŚWIĘTA  będzie o godz. 18.00 razem z wszystkimi 

pielgrzymami. Nie planujemy wyjazdu autobusu. Do Górki każdy udaje się własnym środkiem 

transportu. 

Przy wyjściach z kościoła wyłożono Kartki Bukiet dla Maryi – prosimy, aby Ci, którzy jeszcze 

nie przygotowali swojej modlitwy przez wstawiennictwo Maryi zabrali je ze sobą do domu i 

pomedytowali trochę, jakimi słowami chcieliby  uczcić Maryję 22 sierpnia w Górce 

Duchownej. 


