Ogłoszenia Duszpasterskie
26.09.2021 XXVI niedziela zwykła
1) Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii.
2) W dniu dzisiejszym po wieczornej mszy św. wspólnota SNE poprowadzi modlitwę
uwielbienia połączoną z modlitwą wstawienniczą. Wszystkich, którzy chcą uwielbiać
Boga i potrzebują modlitwy braci i sióstr zapraszamy.
3) Dla rodziców chcących ochrzcić dzieci w naszej parafii oraz dla kandydatów na rodziców
chrzestnych katecheza kerygmatyczna w poniedziałek o godz. 19.00 w domu
parafialnym.
4) We wtorek modlitwy do św. Antoniego od godz. 17.40.
5) 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. Chłopaków, którzy chcą być ministrantami dk. Sławek prosi o kontakt z nim
po każdej mszy świętej w dniu dzisiejszym.
6) W środę 29 września święto Michała, Rafała i Gabryela Archaniołów. Odpust w kapilicy
w Ludwikowie o godz. 15.00
7) W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30.
8) Biblioteka Parafialna czynna w środę od 16.00 do 18.00 oraz w niedziele od 11.00 do
12.00.
9) Rodziców dzieci mających w tym roku przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej
zapraszamy na spotkanie w czwartek po wieczornej mszy świętej na spotkanie. Rodzice
dzieci ze SP nr 1 na godz. 19.00 ze SP nr 2 na 19.45.
10) Nabożeństwa różańcowe w październiku od poniedziałku do soboty o godz.17.30. W
niedziele prosimy o odmówienie różańca w rodzinach.
11) W pierwszy piątek spowiedź rano od 8.00 do 10.00 oraz po południu od 16.00 do
18.00. Komunia św. od 16.15 co 15 minut.
12) Dla rodziców chcących ochrzcić dzieci w naszej parafii oraz dla kandydatów na
rodziców chrzestnych katecheza liturgiczna w piątek po mszy św. i koronce tj. ok 19.00.
13) W piątek o 19.30 zapraszamy na wieczorne spotkanie młodzież do domu Sióstr przy
ul. Szkolnej 2.
14)

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

15)

Adoracja wynagradzająca NSNMP w sobotę o godz. 17.00.

16)

Adoracja całonocna rozpocznie się w sobotę po wieczornej mszy świętej.

17)

Dodatkowa okazja do spowiedzi świętej w sobotę od godz. 20.00 do 21.00.

18) Młodzież z klas 7 i 8, oraz młodzież mającą bierzmowanie 3 listopada zapraszam na
msze świętą w niedziele 3 października na godz. 12.00.

19)

Szkoła Biblijna w niedzielę 3 października po mszy św. wieczornej w kaplicy adoracji.

20) Dnia 2 października br. o godz. 17 w Galerii Sztuki w Mosinie odbędzie otwarcie
wystawy "115 lecie Mosińskiego Chóru Kościelnego pw. Św. Cecylii ". Sympatyków
Chóru zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu.
21) Proszę o usunięcie ławeczek utrudniających poruszanie się na cmentarzu
postawionych na ścieżkach pomiędzy grobami.
22)

Przypominamy, wymagania dla osób, które mają być rodzicami chrzestnymi:
a. Wiek powyżej 16 lat,
b. Przyjęty sakrament bierzmowania,
c. Jeśli chodzi do szkoły musi uczęszczać na religię,
d. Stan wolny lub sakramentalny związek małżeński (osoby będące w związkach
cywilnych, w związkach partnerskich lub pary żyjące bez ślubu nie mogą być
rodzicami chrzestnymi),
e. Uczestnictwo w katechezie kerygmatycznej i liturgicznej.
f. Prosimy nie zostawiać załatwienia zaświadczenia na ostatnia chwilę. W
ostatnim czasie do Biura Parafialnego zgłaszały się osoby proszące o
zaświadczenie dla rodzica chrzestnego potrzebne na najbliższą niedzielę. Nie da
się zrobić 2 katechez na poczekaniu. Proszę bardzo zgłaszać się przynajmniej z
3 tygodniowym wyprzedzeniem.

23) Dziękuję wszystkim, którzy pomagają w utrzymaniu porządku wokół Kościoła i na
cmentarzu.
24) Biuro podróży WILDA proponuje pielgrzymkę do Gruzji w październiku przyszłego
roku, kto byłby zainteresowany proszę o info w przyszłą niedzielę.
Zmarli: +Janina Miedziak l.88, z ul. Ptasiej; +Jerzy Szymański l.66 z ul Brzoskwiniowej;
+Zbigniew Płotka l. 73 z ul. Akacjowej; +Joanna Przynoga l.70 z ul. Orzeszkowej pogrzeb
we wtorek o godz. 13.00; Dobry Jezu a nasz Panie…

