
Ogłoszenia parafialne 

XIV Niedziela Zwykła - 3.07.2022 

 1)   Dziękuję wszystkim którzy w różnoraki sposób wspierają naszą parafię. Dzięki 

Waszej pomocy możemy na bieżąco funkcjonować. 

2)   Dziękuje za ofiary, które złożyliście na salezjański projekt misyjny zebrano 3900 

zł. 

3)   W lipcu i sierpniu Katecheza kerygmatyczna będzie w poniedziałek  

w następujących terminach 11 lipca o godz. 19.00; 25 lipca o godz. 19.00;  

1 sierpnia o godz. 19.00 i 29 sierpnia również o godz. 19.00. 

4)   Grupa Czcicieli św. Antoniego zaprasza na wtorkową modlitwę ku czci  

św. Antoniego. Początek o godz. 17,40 w kaplicy adoracji, 

5)   Krąg biblijny dla wszystkich, którzy chcą przygotować się do niedzielnej mszy 

świętej we wtorek po wieczornej mszy świętej w domu parafialnym. 

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

7)   Modlitwa w intencji powołań w I czwartek miesiąca o godz. 17,30 w kaplicy 

adoracji. 

8)   Przypominamy, że biuro cmentarne w lipcu i sierpniu będzie czynne tylko  

w sobotę 9 lipca w godz. od 9.00 do 11.00. 

9)   W niedziele lipca i sierpnia msza św. wieczorna o godz. 20,00. Nie ma mszy  

o godz. 18.00. 

10) Przypominamy, że w dniu 22 sierpnia (poniedziałek) jesteśmy zaproszeni do 

udania się do Górki Duchownej. W tym roku planujemy ja połączyć z naszą Piesza 

Mosińską Pielgrzymką. Pielgrzymka wyruszy w niedzielę 21 sierpnia po mszy o 7.30. 

następnie będzie wieczorne czuwanie i nocleg w Wonieściu, W poniedziałek wejście 

do Górki Duchownej. O godzinie 17.00 Mosińskie Nabożeństwo przed Cudownym 

obrazem MB Pocieszenia, następnie Wspólna z wszystkimi pielgrzymami Msza 



Święta. Prosimy o zarezerwowanie sobie terminu i przemyślenie w jaki sposób 

dołączyć się do mosińskiego świętowania w Górce Duchownej.   

11) Zachęcamy do nabywania nowego numeru Wiadomości Parafialnych. Cena 

pojedynczego numeru 4 złote. 

 Zmarł: 

śp. Marek Szwarc – Górny l.32 pochodzący z Mosiny. Jego pogrzeb we wtorek o godz. 

11,00 na naszym cmentarzu. 

Dobry Jezu a nasz Panie. 

 


