
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

30.10.2022 

  

1) Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. 

2) Przed kościołem można złożyć ofiary na nasze poznańskie seminarium. 

3) Dziś ostatnia niedziela miesiąca, Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na Wieczór 

Uwielbienia: msza św. o godz. 18.00; następnie wystawienie NS, modlitwa uwielbienia  

i wstawiennicza. Zapraszamy. 

4) W poniedziałek, 31 października, po wieczornej mszy świętej czuwanie ze „Wszystkimi 

Świętymi” – czyli spotkanie modlitewne przygotowujące nasz na uroczystość „Wszystkich 

Świętych” 

5) Msza św. na cmentarzu mosińskim 1 listopada o godz. 14.00. Pozostałem msze św. o godz. 

8,15, 10.00 i wieczorem o godz. 18.00. Prosimy uwzględnić zmienione zasady poruszania się 

przy cmentarzu. 

6) W dzień zaduszny msze św. o godz. 8,15; 10.00; 18.00 i 19.30. Ta ostatnia Msza św. 

przeznaczona dla tych, którzy dłużej pracują a chcieliby też ofiarować swoje modlitwy za 

zmarłych. 

7) Przez pierwszych 8 dni listopada można uzyskać dar odpustu zupełnego dla swoich 

zmarłych. Warunkiem jest: nawiedzenie cmentarza, modlitwa za zmarłych, przyjęcie komunii 

św. w tym dniu. Odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga" i jakiejkolwiek modlitwy w 

intencjach wyznaczonych na dany dzień przez papieża oraz wyrzeczenie się przywiązania do 

grzechu. 

8) Biblioteka Parafialna czynna w środy od 16.00 do 18.00 i w II Niedzielę m - ca od 11.30 do 

12.00. 

9) Dzieci pierwszokomunijne mają swoją eucharystię w czwartek 3 listopada.  

    Dzieci ze SP nr 2 przychodzą na godz. 17.00, dzieci ze SP nr 1 na godz. 18.00. 

10) Wszystkim, którym bliskie jest uwielbienie Boga wspólnota charyzmatyczna Szkoła 

Nowej Ewangelizacji zaprasza na spotkanie w czwartek o godz. 19.00 w salce na piętrze  

w domu parafialnym. 



11) W pierwszy piątek miesiąca spowiedź św. rano od 8.00 do 10.00; po południu od 16.00 do 

18.00. Komunia św. od godz. 16,15 co 15 minut. 

12) Dla rodziców którzy chcą ochrzcić swoje dzieci w naszej parafii i dla kandydatów na 

rodziców chrzestnych katecheza liturgiczna w piątek po wieczornej mszy św. ok. 18.50 na 

salce w domu katolickim. 

13) Chorych odwiedzimy w sobotę 12.11. od godz. 8.00. Można ich zgłaszać w zakrystii  

i w biurze parafialnym. 

14) Biuro cmentarne będzie czynne w sobotę 6 listopada w godzinach od 9.00 do 11.00. 

15) Adoracja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi w sobotę o godz. 17.00. całonocna 

adoracja rozpocznie się po mszy św. wieczornej. Dodatkowa okazja do spowiedzi św.  

od godz. 20.00 do 21.00. 

16) Dzieci z klasy 4 przychodzą w niedziele 6 listopada na sumę, młodzież z klasy 7 i 8 

zapraszamy na wieczorną mszę św. 

17) Przy wyjściach z kościoła zostały wyłożone karty na WYMIENIANKI. Można składać 

podczas składki, w zakrystii albo w biurze parafialnym i w skarbonie z tyłu kościoła. W tym 

tygodniu modlitwa WYMIENIANKAMI w Dzień Zaduszny przed każdą mszą św. 

18) Zapraszamy serdecznie na Muzyczne Zaduszki. Odbędą się w niedzielę 6 listopada po 

wieczornej Eucharystii. Na organach zagra Pan Maciej Kubacki. Do przyjścia zapraszamy 

wszystkich parafian a szczególnie rodziny, które doznały straty najbliższych w tym roku. 

19) Nowy numer Wiadomości Parafialnych do nabycia przed kościołem w cenie 4 zł. 

20) Młodzież, która 9 listopada przystąpi do sakramentu bierzmowania zapraszamy na 

spotkania w piątek i sobotę po wieczornej mszy świętej. 

 

Zmarli: 

śp. Wojciech Goszczyński l. 78 z ul. Pl. 20 Października 

śp. Donata Matuszak l. 92 z ul. Brzoskwiniowej 

śp. Zbigniew Lisiecki l. 67 z ul. Fiedlera – pogrzeb w środę o godz. 12.00 

Dobry Jezu a nasz Panie… 


