Ogłoszenia parafialne
19.12.2021 IV Niedziela Adwentu
1) Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii.
2) Prosimy parafian o stosowanie się do reguł noszenia maseczek w miejscach
publicznych.
3) W dniu dzisiejszym święcenia biskupie otrzyma ks. Jan Glapiak. Uroczystość
można śledzić za pomocą internetu od godz. 15.20.
4) Zapraszamy w dniu dzisiejszym na wspólną modlitwę za pomocą Akatystu do
Matki Bożej. Modlitwa będzie w kościele po wieczornej mszy świętej.
5) Radę ekonomiczną zapraszam na 20.00 na krótkie spotkanie na probostwie
w poniedziałek
6) Modlitwy za wstawiennictwem św. Antoniego we wtorek o 17.40 w kaplicy.
7) Biblioteka Parafialna czynna w środę od 16.00 do 18.00 oraz w niedziele od 11.00
do 12.00.
8) Roraty dla dzieci od poniedziałku do czwartku na godz. 18.00. Zapraszamy.
9) Roraty dla dorosłych od poniedziałku do czwartku o godz. 6.00 rano.
10) Zachęcamy do korzystania z sakramentu pojednania.. W tym tygodniu od
poniedziałku do czwartku spowiedź od godz. 16.30. Rano zawsze pół godziny przede
mszą.
11) Ks. Proboszcz Majka zaprasza na Pasterkę do Ludwikowa na godz. 20.00.
12) Z powodu zarazy planujemy w kościele dodatkową „Pasterkę” o godz. 22.30.
W kościele będą więc trzy o godz. 21.00, 22.30 i 24.00. W „Wigilię” zachęcamy do
zachowania tradycyjnej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

13) W uroczystość Bożego Narodzenia nie ma porannej mszy świętej o godz. 7.30.
Pierwsza msza św. o godz. 9.00 następne o godz. 10.30; 12.00 i 18.00.
14) W drugie święto msze święte wg. tradycyjnego niedzielnego porządku. Taca
zbierana na KUL.
15) W grudniu, styczniu i lutym biuro cmentarne jest nieczynne. Dlatego bardzo
prosimy pozostawić do wiosny sprawy stawiania nowych pomników, załatwianie
prolongat i innych spraw związanych z grobami.
16) Prosimy o usunięcie nielegalnie postawionych ławeczek na cmentarzu.
17) Przed kościołem, można nabywać nowy numer Przewodnika Katolickiego.
18) Wiadomości parafialne ukażą się na święta.
19) . Po każdej mszy świętej w dniu dzisiejszym można nabywać świece wigilijne
i opłatki w domu katolickim. Jest już wystawiony kosz adwentowy przy kaplicy.
W tygodniu już takiej możliwości nie będzie.
20) CARITAS PARAFIALNA przygotowuje „wieczerzę na wynos”, która będzie
wydawana w dniu 23 grudnia w godz. od 15.00 do 17.00. Wszystkich potrzebujących
serdecznie zapraszamy. Zachęcamy do zgłaszania osób, potrzebujących, które nie
mogą zgłosić się same. Kto natomiast chciałby wesprzeć to dzieło to informujemy, że
przy wejściu do kościoła jest opisana skarbona. Można też dokonać przelew na konto
parafialne z dopiskiem CARITAS.
21) Stowarzyszenie św. Antoniego będzie wydawać wigilijne potrawy w dniu
23 grudnia w budynku SP nr 1 więcej informacji na plakatach z tyłu Kościoła.
22) W dniu dzisiejszym młodzi piłkarze naszego miejscowego klubu piłkarskiego UKS
Orlik Mosina prowadzą przed kościołem zbiórkę ofiar na leczenie swojego ciężko
chorego trenera Wojciecha ONSORGE. Prosimy o modlitwę o powrót do zdrowia dla
pana trenera.
23) Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na modlitwę uwielbienia i wstawienniczą
w niedzielę 2 stycznia po mszy o godz. 18.00

Zmarli:
Maria śp. Utracik l.90, ul Strzelecka;
śp. Joanna Tyma l.97 ul. Mickiewicza;
śp. Stanisław Garasz l.91 ul. Morelowa;
śp. Maciej Prałat l. 40 ul. Sowiniecka; pogrzeb w poniedziałek o godz. 10;
śp. Zbigniew Łuczak, l.64 z ul. Łaziennej pogrzeb wtorek godz. 12.00.
Dobry Jezu a nasz Panie….

