
Ogłoszenia Duszpasterskie 

22.05.2022 r. 

1)     Dziękuję wszystkim którzy wspierają naszą parafie materialnymi ofiarami. 

Dziękuję wszystkim, którzy w minionym tygodniu troczyli się o porządek  

i zieleń wokół probostwa. Dziękuję raz jeszcze. 

2)     Szkoła biblijna dla poziomu 3 dziś po wieczornej mszy św. w kaplicy 

adoracji. 

3)     Nabożeństwa majowe codziennie od poniedziałku do soboty po 

wieczornej mszy świętej. W niedziele zachęcamy do odmówienia litanii do 

Matki Bożej w rodzinnym gronie. 

4)     Nabożeństwa Majowe przy figurze na ul. Leszczyńskiej codziennie o godz. 

19.00, Majowe w Sowińcu o godz. 18.00, Przy figurze przy ul. Budzyńskiej  

o godz. 18.00, przy krzyżu na ul. Śremskiej o godz. 17.00. 

5)     Dla rodziców, którzy chcą ochrzcić dziecko w naszej parafii i dla 

kandydatów na rodziców chrzestnych katecheza kerygmatyczna w poniedziałek 

o godz. 19.00 w salce w domu parafialnym. 

6)     Krąg biblijny we wtorek po wieczornej mszy św.  w domu parafialnym. 

Zapraszam wszystkich, którzy chcą przygotować się do niedzielnej eucharystii 

przez rozważanie ewangelii. 

7)     Schola młodzieżowa spotyka się na próbie we wtorek o 19.30 w domu 

parafialnym. 

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

9)     Ponieważ wielkimi krokami zbliża się uroczystość Zesłania Ducha 

Świętego od środy zapraszam na wspólne nieszpory z konferencją. Początek w 

godzinie 19.00. Tegoroczne rozważania będą zatytułowane: … I wypiszę moje 

Prawo w ich sercach”. 

10)  W najbliższy piątek przeżywać będziemy jubileusz 60 lat święceń 

kapłańskich ks. Profesora kanonika Mariana Cynki. Ksiądz Jubilat zaprasza 



wszystkich Parafian na mszę świętą jubileuszową, którą odprawi w naszym 

kościele w piątek tj. 27 maja o godz. 18.00. 

11)  Biuro cmentarne (do załatwiania prolongat i wystawiające zgodę na 

stawianie pomników) czynne w sobotę od godz. 9.00 do 11.00. 

12)  Ks. neoprezbiter Sławomir Kubiak, który odbywał praktykę diakońską w 

naszej wspólnocie parafialnej zaprasza na mszę świętą sekundycyjną, którą 

będzie celebrował w przyszłą niedzielę tj. 29 maja o godz. 12.00. Po 

zakończeniu eucharystii i zapraszamy Parafian na wspólne świętowanie do 

ogrodu za probostwem. Będziemy radowali się wspólnie z jubileuszu księdza 

Profesora Mariana i rozpoczynającego drogę posługi kapłańskiej ks. Sławka. 

13)  Trwają prace porządkowe na cmentarzu. Obecnie chcemy uporządkować 

pościnane gałęzie. Został podstawiony kontener. W związku z tym zapraszamy 

mężczyzn w poniedziałek i wtorek po godzinie 14.00 do pomocy. Informuję 

Parafian, że pod żadnym pozorem nie wolno wrzucać do kontenera innych 

śmieci. Zebrane gałęzie zostaną przekazane do zakładu produkującego tzw. 

biomasę. 

14)  Mosińscy Seniorzy i Kombatanci wybierają się do Częstochowy na 

pielgrzymkę 25 i 26 maja. Więcej informacji na plakacie z tyłu  Kościoła. 

15)  W minionym tygodniu zaczęły się prace nad oznakowaniem 

Wielkopolskiego Szlaku św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, który 

przebiega również przez naszą parafię. Plan szlaku znajduje się na tablicy przy 

kamieniu św. Jana Pawła II. 

16)  Zajęcia Parafialnej Szkoły biblijnej z poziomu podstawowego wpisują się 

w czas przygotowań nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego, dlatego 

zapraszam uczestników Szkoły biblijnej na wspólne nieszpory w niedzielę po 

wieczornej mszy świętej 

17)  Uprzejmie informujemy wszystkich Parafian, że przypadająca w tym roku 

Wigilia Zesłania Ducha Św. tj. sobota w dniu 4 czerwca, będzie miała uroczystą 

oprawę liturgiczną i potrwa dłużej niż przeciętnie. Proszę to uwzględnić  

w swoich kalendarzach i planach. 



18) W związku z renowacją podłogi w kaplicy adoracji informujemy, że kaplica 

w poniedziałek będzie nieczynna. 

19) Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki zaprasza uczestników Synodu oraz 

wszystkich chętnych do udziału w SPOTKANIU PRESYNODALNYM 27. 

maja (piątek) o g. 19.00 w Kinepolis w Poznaniu, przy ul. B. Krzywoustego 72. 

Celem tego SPOTKANIA jest wspólna modlitwa oraz pierwsze publiczne 

zaprezentowanie wyników spotkań synodalnych w całej Archidiecezji 

Poznańskiej. Odbędzie się także publiczna dyskusja na temat przyszłości 

Kościoła. 

 

Zmarli:  

śp. Mieczysław Nowak l. 74 ul. Jaworowa pogrzeb we wtorek godz. 10.00; 

śp. Zalewski Franciszek l.72 ul Śremska, pogrzeb we wtorek godz. 12.00; 

śp. Burzyńska Elżbieta l.73 ul. Śremska; 

śp. Konik Ewa l.54 ul. Piaskowa 

 


