Ogłoszenia Duszpasterskie
31.10.2021 XXXI niedziela zwykła
1) Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii.
2) W dniu dzisiejszym po wieczornej mszy św. czuwanie modlitewne ze Wszystkimi
Świętymi i modlitwa wstawiennicza.
3) Msza św. na cmentarzu mosińskim 1 listopada o godz. 14.00. Na cmentarzu proszę
pamiętać o maseczkach. Pozostałe msze św. o godz. 7,30; 9.00; 10.30 oraz wieczorem
o godz. 18.00.
4) Msze w Dzień Zaduszny o godz. 8,15; 10,00; 16,00 i 18,00.
5)

We wtorek nie będzie kręgu biblijnego.

6) Od 1 listopada do 8 listopada po mszy św. wieczornej koronka do miłosierdzia
Bożego na cmentarzu parafialnym.
7) Bierzmowanie odbędzie się w dniu 3 listopada o godz. 17.00 udzieli go
ks. bp Grzegorz Balcerek. Intencja ze mszy św. zbiorowej zostanie odprawiona
w sobotę 6 listopada na godz. 18.00. Gdyby termin nie pasował proszę o osobisty
kontakt
8) Biblioteka Parafialna czynna w środę od 16.00 do 18.00 oraz w niedziele od 11.00
do 12.00
9)

Dzieci

komunijne

zapraszam

na

mszę

św.

w

najbliższy

czwartek.

Dzieci ze SP nr 1 na godz. 17.00; ze SP nr 2 na godz. 18.00.
10)

Sakrament pojednana w pierwszy piątek od 8.00 do 10.00, po południu od 16,00

do 18.00. Komunia św. od 16.15 co 15 minut.
11)

Dla rodziców i rodziców chrzestnych katecheza liturgiczna w piątek 5 XI po

wieczornej mszy św. ok 18.45 w kościele.

12)

W sobotę odwiedzimy chorych ze spowiedzią i komunią świętą od 8,15.

Chorych można zgłaszać w biurze parafialnym i w zakrystii.
13)

Adoracja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi w sobotę od godz.17.00,

całonocna adoracja po wieczornej mszy św. Dodatkowa okazja do spowiedzi św.
w sobotę od 20.00 do 21.00.
14)

Biuro cmentarne nie będzie czynne w sobotę 6 listopada.

15)

Szkoła biblijna poziom 3 w niedzielę 7 listopada po wieczornej mszy św.

w kaplicy adoracji.
16)

Wymienianki można składać do skrzynki z tyłu Kościoła, w biurze parafialnym,

w zakrystii bądź podczas składki. Za zmarłych podanych w Wymieniankach
zaczniemy się modlić od piątku 5 listopada przed wieczorną mszą św. od 17.30
17)

Panów zbierających składkę na cmentarzu we Wszystkich Świętych oraz tych,

którzy chcą przy tym pomóc zapraszam na spotkanie w niedzielę 31.10 po mszy św.
o godz. 9.00.
18)

Dziękuję osobom, które posprzątały kościół przed świętami i bierzmowaniem.

19)

Przed kościołem, można nabywać nowy numer Wiadomości Parafialnych

w cenie 3 zł; przewodnik katolicki z książeczką medytacji liturgicznych mały
modlitewnik za zmarłych w cenie 5zł.
20) W niedzielę 7 listopada na mszę świętą o godz. 12.00 zapraszamy młodzież z klas
7 i 8.
Zmarli:
śp. Kaczmarek Robert, l.54 z ul Słonecznej;
śp. Napierała Janina l. 87, pogrzeb 2 listopada o godz. 12.00;
śp. Prałat Włodzimierz l.64, z ul. Marcinkowskiego…
Dobry Jezu a nasz Panie….

