
Ogłoszenia duszpasterskie 

5.06.2022 r. 

1)    Dziękuję wszystkim którzy wspierają naszą parafie materialnymi ofiarami. 

Dziękuję wszystkim, którzy w minionym tygodniu troczyli się o porządek i zieleń 

wokół probostwa. Dziękuję Wszystkim, którzy pomogli przygotować spotkanie 

parafialne w proboszczowskim ogrodzie z okazji jubileuszu księdza Profesora  

i sekundycji księdza Sławka. 

2)    Szkoła biblijna poziom podstawowy ma swoje zajęcia dzisiaj po mszy św. 

wieczornej w kaplicy adoracji. 

3)    Nabożeństwo czerwcowe od poniedziałku do soboty po wieczornej mszy świętej. 

W niedzielę proponujemy odmówienie litanii do serca Pana Jezusa w domu. 

4)    W poniedziałek przypada Święto Matki Kościoła – Dodatkowe msze święte  

o godzinie 10.00 i o 19,15 podczas której będzie można odnowić swój akt zawierzenia 

Panu Jezusowi przez ręce Matki Bożej. Osoby odnawiające swój akt zawierzenia mogą 

ofiarować Maryi jedną białą różę. Mszy będzie przewodniczył ks. Marcin z Tulec.  

W zakrystii można odebrać gotowy do podpisania akt zawierzenia Matce Bożej. 

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

świętej we wtorek po wieczornej mszy świętej w domu parafialnym. 

6)    Schola młodzieżowa spotyka się na próbie we wtorek o 19.30 w domu parafialnym. 

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

8)    Redakcja „Wiadomości Parafialnych” spotyka się na probostwie w środę  

8 czerwca po wieczornej mszy świętej. 

9)    Przygotowujemy się do dalszej wymiany płotu na cmentarzu tym razem od strony 

torów kolejowych. W najbliższy piątek i sobotę  od godz. 10.00 planujemy demontaż 



starego płotu i przygotowanie terenu pod nowy płot. Zapraszamy wszystkich a 

szczególnie mężczyzn o pomoc. Naprawdę potrzebujemy pomocy. Sami bez Was nie 

damy rady. 

10)  Parafialny oddział AK w Mosinie zaprasza na wycieczkę rowerową do Lubonia 

do muzeum martyrologii. Stary w sobotę 11 czerwca o godz. 10.00 spod Figury 

fatimskiej za kościołem . Prosimy zabrać ze sobą na rower kamizelki odblaskowe. 

11)  Biuro cmentarne (do załatwiania prolongat i wystawiające zgodę na stawianie 

pomników) czynne w sobotę od godz. 9.00 do 11.00. 

12)  Informujemy że biuro cmentarne w dniu 18 czerwca będzie czynne wyjątkowo w 

godzinach od 7.30 do 9.00. Natomiast w sobotę 25 czerwca będzie nieczynne. W 

zamian będzie czynne w 2 sobotę lipca tj. 9 lipca w godz. od 9.00 do 11.00 

13)  Poszukujemy katechety na cały etat do nauki religii w SP nr 2. 

14)  Rodziców dzieci, których dzieci chodzą do klasy II szkoły podstawowej prosimy 

o zarezerwowanie sobie czasu w czwartek 23 czerwca na spotkanie w Kościele. 

15)  Procesja Bożego Ciała pójdzie stałą trasą. Ołtarze prosimy postawić w tych 

samych miejscach co zawsze. 

Zmarli:  

śp. Marek Mielcarzewicz l.65 z ul. Kasprowicza; 

śp. Jan Dykiert l.87 z ul. Kalinowej; 

śp. Krystyna Jaworska l.82 z ul. Skrzyneckiego; 

śp. Maria Przynoga l.85 z ul. Wysokiej; 

śp. Halina Sobkowiak l.69 z ul. Wawrzyniaka; 

śp. Władysław Machaj l.81 z ul. Jasnej. Dobry Jezu a nasz Panie 

 


