
Ogłoszenia Duszpasterskie 

3.10.2021 XXVII niedziela zwykła 

1) Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii.  

2) W dniu dzisiejszym po wieczornej mszy św. szkoła biblijna – kontynuacja zajęć w Kaplicy 

adoracji.  

3) Przedszkole CARITAS zaprasza wszystkie dzieci z naszej parafii na mszę świętą z okazji 

Aniołów Stróżów 4 października o godz. 16.00. 

4) Spotkanie Akcji Katolickiej w poniedziałek po wieczornej mszy św. w domu parafialnym. 

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

6) 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.  

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) Dzieci pierwszokomunijne zapraszamy w czwartek na wieczorną mszę świętą. Dzieci ze 

SP nr 2 na 17.00. Ze SP nr 1 na godz. 18.00. Podczas mszy świętej poświęcimy dzieciom 

różańce i książeczki. 

10) Nabożeństwo różańcowe w tym dniu po wieczornej mszy św.  

11) Rycerstwo Niepokalanej spotyka się w czwartek po różańcu w domu parafialnym. 

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

niedziele prosimy o odmówienie różańca w rodzinach. W tym tygodniu nabożeństwo 

różańcowe dla dzieci we wtorek i środę o godz. 17.00 w kościele. Różaniec przy figurze 

na ul. Leszczyńskiej codziennie o 17.00. 

13) Wszystkich, którzy chcą czytać Słowo Boże podczas mszy św. codziennej zapraszamy 

na spotkanie w piątek o godz. 19,00 w Kościele. 

14) Szafarze spotykają się na modlitwie liturgicznej w piątek o 20,00 w domu parafialnym. 

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

16) Zapraszamy Parafian na pielgrzymkę całego dekanatu do kościoła św. Józefa w 

Puszczykowie. Sobota 9 października o godz. 10,00 msza święta. Po niej oddanie całej 

wspólnoty dekanalnej pod opiekę św. Józefa. 

17) W sobotę -9 października o godzinie 17:00 odbędzie się w naszym kościele koncert 

Jubileuszowy 115 lat działalności Mosińskiego chóru kościelnego p.w. Św. Cecylii po 

koncercie Msza Święta; wyjątkowo tego dnia różaniec po Mszy Świętej. 

18) Szkoła Biblijna dla tych, którzy chcą rozpocząć naukę w niedzielę 10 października po 

mszy św. wieczornej w kaplicy adoracji. 

19) Proszę o usunięcie ławeczek utrudniających poruszanie się na cmentarzu postawionych 

na ścieżkach pomiędzy grobami. 

20) Chorych odwiedzimy w sobotę 16 10 przed południem. Prosimy zgłaszać w biurze 

parafialnym bądź w zakrystii. 

21) Biuro podróży WILDA proponuje pielgrzymkę do Gruzji w październiku przyszłego 

roku, kto byłby zainteresowany proszę o informację w zakrystii. 

 


