
Ogłoszenia Duszpasterskie 

24.10.2021 XXX niedziela zwykła 

1)    Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. 

2)    Dziękuję Siostrom Klaweriankom za dzisiejszą animację misyjną. 

3)    Dziękuję za pomoc w porządkowaniu terenów zielonych wokół kościoła  

i probostwa. 

4)    Zapraszamy  dzisiaj na chwilę modlitwy i zadumy nad grobami pomordowanych 

w lasach na trasie Żabinko-Drużyna na godz. 15.00. 

5)    W dniu dzisiejszym po wieczornej mszy św. Szkoła Biblijna dla Początkujących 

w kaplicy adoracji. 

6)    Zapraszamy młodzież na spotkanie dzisiaj u sióstr przy ul. Szkolnej 2 dziś po 

wieczornej mszy świętej. 

7)    Nabożeństwa różańcowe w październiku od poniedziałku do soboty o godz.17.30. 

W niedziele prosimy o odmówienie różańca w rodzinach. 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. 

8)    Dla rodziców i rodziców chrzestnych katecheza kerygmatyczna w poniedziałek 

25 X o godz. 19.00 w domu parafialnym. 

9)    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. 

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

11.00 do 12.00. 

11)      Rodziców dzieci komunijnych zapraszam w ostatni czwartek na spotkanie. 

Rodziców ze SP nr 2 na godz. 19.00 ze SP nr 1 na godz. 19.45. 



12)      Ekumeniczne Święto Biblii w piątek 29 10 o godz. 18.30 w kość. Św. Marcina 

w Poznaniu. Więcej informacji na plakacie. 

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

14)     Spowiedź kandydatów do bierzmowania w sobotę o godz. 19.00. 

15)      Wymienianki można składać w biurze parafialnym, w zakrystii bądź podczas 

składki. 

16)     Panów zbierających składkę na cmentarzu we Wszystkich Świętych oraz tych, 

którzy chcą przy tym pomóc zapraszam na spotkanie w niedzielę 31.10 po mszy św.  

o godz. 9.00 

17)      W niedzielę 31 października po wieczornej mszy świętej czuwanie ze 

„Wszystkimi Świętymi” – czyli spotkanie modlitewne przygotowujące nasz na 

uroczystość „Wszystkich Świętych”. 

18)     Msza św. na cmentarzu mosińskim 1 listopada o godz. 14.00. Pozostałe msze św. 

o godz. 7,30; 9.00; 10.30 oraz wieczorem o godz. 18.00. 

19)     Msze w Dzień Zaduszny o godz. 8,15; 10,00; 16,00 i 18,00. 

20)     Bierzmowanie odbędzie się w dniu 3 listopada o godz. 17.00 udzieli go ks. bp 

Grzegorz Balcerek. Intencja ze mszy św. zbiorowej zostanie odprawiona w sobotę  

6 listopada na godz. 18.00. Gdyby termin nie pasował proszę o osobisty kontakt. 

21)     Proszę o usunięcie ławeczek utrudniających poruszanie się na cmentarzu 

postawionych na ścieżkach pomiędzy grobami. 

Zmarła:  

śp. Irena Piechocka, l.94 z ul. Słowackiego pogrzeb we wtorek 26.10 o godz. 

10.00  

Dobry Jezu a nasz Panie…. 

 


