
Ogłoszenia duszpasterskie 

Niedziela - 19.06.2022r. 

1) Dziękuję wszystkim którzy wspierają naszą parafie materialnymi ofiarami. 

Dziękuję wszystkim, którzy troszczą się o porządek i zieleń wokół probostwa. 

Cały czas trwają też prace porządkowe na cmentarzu. Dziękuję wszystkim za 

pomoc. Przypominam tylko że kontener na gałęzie nie jest kontenerem na 

śmieci. I dlatego przy nim nie składamy innych śmieci cmentarnych. 

2) Dziękuję wszystkim, którzy pomogli całej wspólnocie pięknie i godnie 

przeżywać uroczystość Bożego Ciała. Dziękuję księdzu Maciejowi i księdzu 

Marianowi, klerykowi Jakubowi. Dziękuję władzom Miasta, służbom 

mundurowym, osobom przygotowującym ołtarze, Mosińskiej Orkiestrze, 

Chórowi św. Cecylii, służbie liturgicznej i szafarzom, panu kościelnemu  

i panom odpowiedzialnym za sprawne nagłośnienie procesji i mszy świętej, 

ekipie niosącej baldachim, dziewczynkom sypiącym kwiaty, dzieciom 

komunijnym, pocztom sztandarowym, dzieciom niosącym emblematy religijne, 

wszystkim, którzy ustroili swoje domy i okna. Wszystkim całej lokalnej 

wspólnocie za każde dobro. Mówię Bóg zapłać. 

3) Szkoła biblijna poziom 3 ma swoje zajęcia w dniu dzisiejszym po mszy św. 

wieczornej w kaplicy adoracji. 

4) Trwa oktawa Bożego Ciała procesja eucharystyczna wokół kościoła po 

każdej wieczornej mszy świętej wraz z litanią do Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. 

5) Krąg biblijny dla wszystkich, którzy chcą przygotować się do niedzielnej 

mszy świętej we wtorek po wieczornej mszy świętej w domu parafialnym. 

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



7) Rodziców dzieci, które przystąpią do 1 komunii świętej w przyszłym roku 

zapraszam na spotkanie w najbliższy czwartek 23 czerwca po wieczornej mszy 

św i po procesji eucharystycznej kończącej  Oktawę Bożego Ciała. 

8) W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 

procesja eucharystyczna wokół kościoła po wieczornej mszy świętej.  

W związku z uroczystością kościelną nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 

pokarmów mięsnych. 

9) Informujemy że biuro cmentarne w sobotę 25 czerwca będzie nieczynne.  

W zamian będzie czynne w drugą sobotę lipca tj. 9 lipca w godz. od 9.00 do 

11.00. 

10) Poszukujemy katechety na cały etat do nauki religii w SP nr 2. 

11) W związku z prowadzonymi pracami na cmentarzu potrzebujemy ziemi, 

aby wyrównać i zasypać bagnisko z tyłu cmentarza. Ktokolwiek mógłby pomóc 

w tym temacie proszę o kontakt z prezbiterem proboszczem. 

12) Msze święte na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w środę  

o godz. 9.30 dla SP nr 1 i w czwartek o 10.00 dla SP nr 2. 

13) Już 24 czerwca, w piątek, o godzinie 21.30 zapraszamy na wyjątkową 

ucztę muzyczną. Koncert muzyki klasycznej w ramach Mosińskiego Festiwalu 

Muzycznego, gdzie usłyszymy dwoje niezwykle utalentowanych muzyków: 

Barbarę Żołnierczyk skrzypce i Piotra Szychowskiego fortepian. Koncert 

zatytułowany „Przed konkursem” odbędzie się na skwerze za kościołem. 

Wstęp wolny, Zapraszamy. 

Zmarli: 

śp. Leon Juchniewicz l. 75 z ul. Krotowskiego – pogrzeb w środę o 11.30 

Dobry Jezu a nasz Panie ... 


