
Ogłoszenia Duszpasterskie 

22.08.2021 XXI niedziela zwykła 

  

1) Msze św. w sierpniu: 

a. W niedziele o godz. 7.30; 9.00; 10.30; 12.00 i 20.00, 

b. W tygodniu o godz. 8,15 i 18.00. 

Pół godziny przed mszą św. w tygodniu okazja do spowiedzi świętej. 

2) Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. W minioną niedzielę na 

CARITAS DIECEZJALNY zebraliśmy 743 zł i 02 gr . 

3) Dziękuję Akcji Katolickiej za zorganizowanie wieczornicy upamiętniającej „Cud 

nad Wisłą” i za rozprowadzanie ziół w uroczystość Wniebowzięcia. 

4) Dziękuję wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i pielgrzymowali do św. Józefa. To 

był naprawdę dobrze spędzony wieczór. Kogo nie było niech żałuje. 

5) Biuro parafialne czynne: 

a. w poniedziałek od 19.00 do 19.30 

b. w środę od 16.00 do 17.30 

c. w czwartek i piątek od 9.00 do 10.00 

6) BIURO CMENTARNE W SIERPNIU NIECZYNNE. 

7) Chętnych Parafian zapraszamy do Górki Duchownej własnymi środkami transportu, 

w najbliższy poniedziałek na mszę świętą o godz. 18.00, odprawię ją w intencji 

mosińskich parafian. 

8) We wtorek modlitwy do św. Antoniego od godz. 17.40. 

9) W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30. 

10) Biblioteka parafialna czynna w środę od 16.00 do 18.00. 

11) W czwartek 26 sierpnia uroczystość MB Częstochowskiej odpust w Krośnie. Suma 

odpustowa o godz. 18.00 zachęcamy do uczestnictwa. 

12) Starszych ministrantów wraz z ojcami zapraszamy na wspólne malowanie płotu w 

czwartek i piątek na 16.00 na probostwo. 

13) Biuro dla narzeczonych w piątek od godz. 16.00 do 17.00. 

14) W piątek zapraszamy na koronkę do Bożego Miłosierdzia po mszy wieczornej. 

15) Zapraszamy na kolejny koncert z cyklu „Klasyka w plenerze” w sobotę  28.08 godz. 

21.00 do 22,00 pt: „Perły Baroku”. Wystąpią min Sławomir Bronka kontrtenor, 

Stanisław Stanicki – wiolonczela, Natalia Hyzak- klawesyn. Koncert w przestrzeni 

między zakrystią a probostwem. W razie niepogody w kościele. 

Zmarli: Ewa Bąkowska l. 76 z ul. Sowińskiego oraz Teodozja Pieczyńska l.90 z ul. 

Żeromskiego. Pogrzeby były w minionym tygodniu. Dobry Jezu… 


