
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

16.10.2022 

  

1) Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. 

2) W dniu dzisiejszym przeżywamy Dzień Papieski. Przed kościołem można złożyć ofiary na 

Dzieło Trzeciego Tysiąclecia czyli na stypendia dla zdolnej młodzieży pochodzącej  

z mniejszych miejscowości. 

3) Szkoła biblijna dla początkujących kontynuacja spotkań z zeszłego roku spotkanie dzisiaj 

po wieczornej mszy św. w kaplicy adoracji. 

4) Litania do św. Antoniego w miesiącu październiku odmawiana prywatnie ze względu na 

nabożeństwa różańcowe. 

5) Krąg biblijny we wtorek po wieczornej mszy w salce w domu parafialnym. 

6) Spotkanie scholii młodzieżowej we wtorek o godz. 19.30 w Sali na górze  

w domu  parafialnym. Młodych chętnych do śpiewania zapraszamy. 

7) Biblioteka Parafialna czynna w środy od 16.00 do 18.00 i w drugą niedzielę  miesiąca  

od 11.30 do 12.00. 

8) W czwartek 20 października wieczorna Eucharystia ofiarowana będzie w intencji 

pomordowanych na mosińskim rynku w 1939r. O 17.45 złożenie kwiatów na grobach 

pomordowanych. Potem przejście do kościoła. Po mszy św. dalsze uroczystości na Mosińskim 

rynku. Zapraszamy. 

9) Wszystkim, którym bliskie jest uwielbienie Boga wspólnota charyzmatyczna Szkoła Nowej 

Ewangelizacji zaprasza na spotkanie w czwartek o godz. 19.00 w salce na piętrze w domu 

parafialnym. 

10) Spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych w czwartek 20 października po wieczornej 

mszy św. ok godz. 19.00. 

11) Dla rodziców chcących ochrzcić dzieci w naszej parafii oraz dla kandydatów na rodziców 

chrzestnych katecheza liturgiczna w piątek po koronce do Miłosierdzia Bożego w Kościele. 

Ok. 18.50. 

12) Biuro cmentarne będzie czynne we wtorek 18 października w godz. od 17.30 do 19.00 

oraz w sobotę 22 października w godzinach od 9.00 do 11.00. 



13) Młodzież, która ma przyjąć sakrament bierzmowania w dniu 9 listopada ks. Maciej 

zaprasza w niedzielę 23 października po wieczornej mszy św. do kościoła na spotkanie. 

14) Szkoła biblijna poziom trzeci – w przyszłą niedzielę 23 października po mszy św. 

wieczornej w kaplicy adoracji. 

15) Nabożeństwo różańcowe w październiku od poniedziałku do soboty o godz. 17,30 w 

kościele. W niedzielę prosimy o odmówienie różańca w rodzinach. Dzieci mają swój różaniec 

w we wtorki, środy i czwartki o godz. 17.00 w kościele. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

16) Przy wyjściach z kościoła zostały wyłożone karty na WYMIENIANKI. Czytelnie 

wypełnione można składać podczas składki, w zakrystii albo w biurze parafialnym. 

17) Grupa modlitewna przy figurze MB na ul Leszczyńskiej zaprasza na wspólną modlitwę 

różańcową codziennie o godz. 17.00. 

18) Zapraszamy serdecznie na Muzyczne Zaduszki. Odbędą się w niedzielę 6 listopada po 

wieczornej Eucharystii. Na organach zagra Pan Maciej Kubacki. Do przyjścia zapraszamy 

wszystkich parafian a szczególnie rodziny, które doznały straty najbliższych w tym roku. 

 

Zmarli:  

śp. Teresa Nowacka l.90 z ul. Sowinieckiej; 

śp. Gronek Zbigniew l.65 z ul. Strzeleckiej. Pogrzeb w środę o godz. 10.00. 

Dobry Jezu a nasz Panie… 

 


