Ogłoszenia parafialne 27.06.2021
XIII Niedziela Zwykła.
1.

Dziękujemy wszystkim za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii.

2.

Z radością informujemy, że ksiądz proboszcz Edward Majka będzie
celebrował Eucharystię wśród nas w niedzielę 4 lipca o godzinie 12,00. Msza
święta będzie w intencji wszystkich osób, które pomagały mu podczas jego
posługi w mosińskiej parafii. Po mszy świętej ksiądz Proboszcz będzie
podpisywał swoją książkę pod figurą Matki Bożej Fatimskiej.

3.

Spotkanie Matek Różańcowych w poniedziałek o godz. 17,30 w kaplicy
adoracji zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej i mszy świętej.
Zapraszamy również wszystkie osoby, które chcą dołączyć do wspólnoty
różańcowej.

4.

W poniedziałek katecheza kerygmatyczna dla rodziców i kandydatów na
rodziców chrzestnych o godz. 19,00 w domu parafialnym.

5.

Akcja Katolicka ma swoje spotkanie w poniedziałek po mszy wieczornej w
Domu Katolickim zapraszamy.

6.

Grupa Czcicieli św. Antoniego zaprasza na wtorkową modlitwę ku czci św.
Antoniego. Początek w najbliższy wtorek o godz. 17,40 w kaplicy adoracji.

7.

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17,30.

8.

Biblioteka Parafialna jest czynna w środę od 16,00 do 17,30.

9.

Modlitwa w intencji powołań w czwartek o godz. 17,30 w kaplicy adoracji.

10. W pierwszy piątek spowiedź rano od godz. 8,00 do 10,00. Po południu
spowiedź od godz. 17.00 do 18,00.
11. Katecheza liturgiczna dla rodziców i kandydatów na chrzestnych w piątek
po wieczornej mszy świętej ok 18,40 w kościele.
12. W pierwszą sobotę miesiąca adoracja i nabożeństwo pierwszosobotnie od
godz. 17,00.
13. Całonocna adoracja najświętszego Sakramentu rozpocznie się po wieczornej
mszy świętej.

14. Dodatkowa okazja do spowiedzi od godz. 20,00 do 21,00.
15. W lipcu i sierpniu biuro parafialne będzie czynne wg. następującego
porządku: poniedziałek w godz. 19,00 do 19,30; w środę od 16,00 do 17.30,
w czwartek i piątek od godz. 9,00 do 10,00.
16. W niedziele lipca i sierpnia msza wieczorna o godz. 20,00. Nie ma mszy o
godz. 18,00.
17. W miesiącach lipcu i sierpniu biuro cmentarne będzie nieczynne.
18. Przypominamy, że spowiedź i komunia święta wielkanocna trwają w tym
roku do 14 września.
19. Wszystkich, którzy podjęli się uczestnictwa w rekolekcjach ODDANIE33
zapraszamy w dniu dzisiejszym na dodatkową eucharystię podczas której
będzie można dokonać aktu oddania się Pan Jezusowi przez ręce Matki Bożej.
Można przynieś ze sobą białą różę, którą będzie można złożyć jako swój dar
dla Maryi.
20. Poszukujemy katechetów posiadających uprawnienia do nauki katechezy po
ukończeniu kursu oligofrenopedagogiki. Proszę wesprzyjcie nasze
poszukiwania swoją modlitwą i rozejrzyjcie się wśród swoich znajomych.
21. Przed Kościołem można nabyć nowy numer Wiadomości Parafialnych w
cenie 3 zł.
22. Już teraz prosimy o zarezerwowania sobie czasu w dniu 19 sierpnia
wieczorem. Planujemy wtedy parafialną pielgrzymkę do Kościoła
jubileuszowego w Puszczykówku.

