
Ogłoszenia Duszpasterskie 

15.05.2022 r. 

 

1)      Dziękuję wszystkim którzy wspierają naszą parafie materialnymi 

ofiarami. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uporządkowania terenu, 

przy figurze Matki Boskiej Fatimskiej, osobom, które troszczą się o porządek  

i zieleń wokół probostwa; tym którzy pomogli w pracach porządkowych na 

cmentarzu. 

2)      Wszystkich, którzy modlą się w intencji Ojczyzny zapraszamy dzisiaj na 

godz. 15.00 do kaplicy adoracji. Będzie koronka do Miłosierdzia, litania do  

św. Andrzeja Boboli, przejście na cmentarz w procesji pokutnej. Zapraszamy 

3)      Nabożeństwa majowe codziennie od poniedziałku do soboty po 

wieczornej mszy świętej. W niedziele zachęcamy do odmówienia litanii do 

Matki Bożej w rodzinnym gronie. 

4)      Dzieci, które przystąpiły do pierwszej komunii świętej przeżywają biały 

tydzień zapraszamy je od poniedziałku do piątku na wieczorną mszę św.  

i nabożeństwo majowe. 

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

odbywało codziennie o godz. 19.00, Majowe w Sowińcu o godz. 18.00, Przy 

figurze na ul. Budzyńskiej o godz. 18.00, Przy Krzyżu na ul. śremskiej  

o godz. 17.00 

6)      Akcja Katolicka zaprasza na spotkanie formacyjne w poniedziałek po 

wieczornym nabożeństwie majowym do domu parafialnego. 

7)      Krąg biblijny we wtorek po wieczornej mszy św.  w domu parafialnym. 

8)      Schola liturgiczna spotyka się na próbie we wtorek o 19.30 w domu 

parafialnym. 

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



10)   Dla rodziców, którzy chcą ochrzcić dziecko w naszej parafii i dla 

kandydatów na Rodziców Chrzestnych katecheza liturgiczna w piątek po 

nabożeństwie majowym. 

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

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

12)   Kandydatów do bierzmowania z klas 8 wraz z rodzicami zapraszamy na 

wieczorną mszę  świętą w sobotę 21 maja na godz. 18.00. 

13)   Mosińscy Seniorzy i Kombatanci wybierają się do Częstochowy na 

pielgrzymkę 25 i 26 maja. Więcej informacji na plakacie z tyłu  Kościoła. 

14)   Szkoła biblijna poziom 3 ma swoje zajęcia w przyszłą niedzielę po mszy 

św. wieczornej w kaplicy adoracji. 

15)   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. 

 

Zmarli:  

śp. Cecylia Górczak, l.89 z ul. Łąkowej pogrzeb w środę; 

śp. Ewa Konik l. 54 z ul. Piaskowej pogrzeb w czwartek o godz. 10.00 

 


