
Ogłoszenia Duszpasterskie 

17.10.2021 XXIX niedziela zwykła 

1)    Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dziękuję za ofiary 

złożone na Dzieło Nowego Tysiąclecia zebraliśmy 1,5 tys. zł. 

2)    Zachęcamy w dniu dzisiejszym do przyłączenia się do inicjatywy Pokutna 

modlitwa Różańcowa w intencji Ojczyzny. Odmów indywidualnie Różaniec 

w domu, kaplicy bądź na ulicach naszej Mosiny w int. Ojczyzny. 

3)    W dniu dzisiejszym po wieczornej mszy św. szkoła biblijna poziom 3 w 

kaplicy adoracji. 

4)    Zapraszamy młodzież na spotkanie dzisiaj u sióstr przy ul. Szkolnej 2. Za 

tydzień również. 

5)    W poniedziałek Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza na krótka 

prezentację dotyczącą zamordowania mieszkańców Mosiny w październiku 

1939. Całość po wieczornej mszy świętej w kościele. 

6)    Nabożeństwa różańcowe w październiku od poniedziałku do soboty o 

godz.17.30. W niedziele prosimy o odmówienie różańca w rodzinach. W tym 

tygodniu zapraszamy nasze dzieci do włączenia się w akcję Papieża 

Franciszka „Milion Dzieci odmawia Różaniec.”  Zapraszam dzieci wraz z 

rodzicami w poniedziałek na godz. 17.30 gdzie wspólnie odmówimy cały 

różaniec. Pozostałe nabożeństwo różańcowe dla dzieci we wtorek i w środę o 

godz. 17.00 w kościele. Różaniec przy figurze na ul. Leszczyńskiej codziennie 

o 17.00. 



7)    We wtorek 19 października rozpoczniemy Triduum modlitewne przed 

liturgicznym świętem Jana Pawła II. Będziemy modlić się w obecności 

relikwii naszego Wielkiego Świętego. Po wieczornej mszy św. w ramach Roku 

św. Józefa konferencja dla wszystkich pt. „Św. Józef w nauczaniu św. Jana 

Pawła II”. 

8)    Wszystkich, którzy chcą rozważać i modlić się Słowem Bożym dk Sławek 

zaprasza na krąg Biblijny we wtorek po wieczornej Mszy św. do Sali Dobrego 

Słowa w Domu Katolickim. 

9)    Modlitwa za pomordowanych 20 X 1939 w środę o 17,45 na cmentarzu 

parafialnym następnie msza św. o godz. 18.00 po niej wieczornica na rynku 

mosińskim. 

10)         Biblioteka Parafialna czynna w środę od 16.00 do 18.00 oraz w niedziele 

od 11.00 do 12.00. 

11)         Rada ekonomiczna jest zaproszona na spotkanie w czwartek 21 X na 

godz. 19.00 na probostwo. 

12)         W piątek 22 X po wieczornej Mszy św. modlitwy przy Kamieniu 

Papieskim. 

13)         Biuro cmentarne czynne w sobotę od 9,00 do 11.00. 

14)         W niedzielę 24 października na mszy św. o godz. 12,00 animować 

śpiewy będzie chór Soli Deo ze Suchego Lasu. Zapraszamy. 

15)         Zapraszamy na chwilę modlitwy i zadumy nad grobami pomordowanych 

w lasach na trasie Żabinko-Drużyna w niedzielę 24 X na godz. 15.00. 

16)         Szkoła Biblijna dla początkujących w niedzielę 24 października po mszy 

św. wieczornej w kaplicy adoracji. 



17)         Proszę o usunięcie ławeczek utrudniających poruszanie się na cmentarzu 

postawionych na ścieżkach pomiędzy grobami. 

18)         Biuro podróży WILDA proponuje pielgrzymkę do Gruzji w 

październiku przyszłego roku, w zakrystii można odebrać program. 

Zmarli:  

śp. Grażyna Guzik l.62 z ul. Bukowej;  

śp. Wincenty Deska l.66 z ul. Sowinieckiej.  

Dobry Jezu a nasz Panie…. 

  

 


