
Ogłoszenia Duszpasterskie 

15.08.2021 Wniebowzięcie NMP 

  

1)    Msze św. w sierpniu: 

a.     W niedziele o godz. 7.30; 9.00; 10.30; 12.00 i 20.00, 

b.    W tygodniu o godz. 8,15 i 18.00. 

Pół godziny przed mszą św. w tygodniu okazja do spowiedzi świętej. 

2)    Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. W drugą niedzielę 
sierpnia zebraliśmy 7200 zł. Zebrane ofiary przeznaczone na kontynuacje 
fugowania naszego kościoła. 

3)    Przed Kościołem dzisiaj można złożyć ofiarę na Caritas Diecezjalną. 

4)    Biuro parafialne czynne: 

a.     w poniedziałek od 19.00 do 19.30 

b.    w środę od 16.00 do 17.30 

c.     w czwartek i piątek od 9.00 do 10.00 

5)    BIURO CMENTARNE W SIERPNIU NIECZYNNE. 

6)    W poniedziałek katecheza kerygmatyczna dla rodziców proszących o 
chrzest swoich dzieci i dla kandydatów na rodziców chrzestnych o godz. 
19.00 w domu parafialnym. 

7)    Akcja Katolicka zaprasza na wieczornicę patriotyczną poświęconą 
„Cudowi nad Wisłą” w poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej. 

8)    We wtorek modlitwy do św. Antoniego od godz. 17.30. 

9)    W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30. 

10)                   Biblioteka parafialna czynna w środę od 16.00 do 18.00. 



11)                   Zapraszamy do uczestnictwa w Pielgrzymce do „św. Józefa w 
Puszczykowie”. Na miejsce modlitwy udajemy się indywidualnie swoimi 
środkami transportu. Początek pielgrzymki w czwartek 19 sierpnia o 
godzinie 19,45 na placu przy kościele św. Józefa w Puszczykowie. 
Eucharystia o godz. 20,00. 

12)                   W piątek zapraszamy na koronkę do Bożego Miłosierdzia po mszy 
wieczornej. 

13)                   W piątek po koronce Katecheza liturgiczna dla rodziców chrzczących 
dzieci i dla kandydatów na Rodziców chrzestnych. 

14)                   Eucharystia przy grobach pomordowanych w Sowinkach będzie 
odprawiona w najbliższą sobotę 21 sierpnia o godz. 15.00 zapraszamy. 

15)                   "Piesza Pielgrzymka do Górki Duchownej zostaje odwołana ze 
względu na bardzo niską frekwencję oraz brak osób chętnych do pomocy 
w organizacji. Pielgrzymów zapraszamy do Górki Duchownej własnymi 
środkami transportu, w poniedziałek 23 sierpnia na mszę świętą o godz. 
18.00, którą odprawi prezbiter Adam Prozorowski w intencji mosińskich 
parafian." 

16)                   Cały czas prosimy o modlitwę w intencji znalezienia katechety do 
nauki religii. 

 


