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1) Bóg zapłać za ofiary składane na wsparcie naszej Parafii. 

2) Podczas sumy w dniu dzisiejszym modlimy się w intencji zmarłego Papieża Benedykta. 

3) Młodzież z klas 7 i 8 przygotowująca się do bierzmowania zapraszamy dzisiaj na wieczorną 

Eucharystię. 

4) Dzisiaj po wieczornej mszy św. Szkoła biblijna poziom 3 ma spotkanie na probostwie. 

5) Katecheza kerygmatyczna dla rodziców i kandydatów na rodziców chrzestnych  

w poniedziałek o 19.00 w domu parafialnym. 

6) Krąg biblijny we wtorek po wieczornej mszy św w domu parafialnym. 

7) W najbliższą sobotę 14 stycznia po wieczornej mszy św. w naszym Kościele  zapraszamy 

na mini koncert kolędowy w wykonaniu Pana Organisty Grzegorza Świergla. 

8) Szkoła biblijna poziom podstawowy ma swoje spotkanie po wieczornej mszy św.  

w niedzielę 15 stycznia na probostwie. 

9) W grudniu, styczniu i lutym biuro cmentarne jest nieczynne. 

10) Prosimy o zabieranie swoich śmieci cmentarnych do kontenerów przydomowych. 

Zamierzamy bowiem stopniowo ograniczać ilość kontenerów na cmentarzu. 

11) Tegoroczna kolęda ma objąć te rodziny, które wcześniej zaproszą księdza na kolędę  

w zakrystii, lub w Biurze parafialnym, a mieszkają na Czarnokurzu, Pożegowie i Za 

Moreną. Lista ulic objętych propozycją kolędy i proponowanych terminów odwiedzin 

dostępna w zakrystii, na tablicy z tyłu kościoła, na facebooku i parafialnej stronie 

internetowej.   

12) W najnowszym Przewodniku Katolickim niezwykłe proroctwo papieża Benedykta, 

które wypełnia się na naszych oczach. Zachęcam do lektury. Zostało jeszcze kilkanaście 

sztuk Wiadomości Parafialnych do nabycia przed kościołem. 

 

 



Sprawozdanie z ,,Wigilii na wynos” 

W roku 2022 Parafialny Zespół Caritas już po raz 3 realizował projekt ,,Wigilia na wynos”. 

Bez Was Kochani Parafianie nie bylibyśmy w stanie zrealizować tego zadania. Tym bardziej 

że z roku na rok zwiększa się ilość osób do których docieramy z naszą służbą. W tym roku 

obdarowaliśmy 180 osób. Z czego do 29 osób zawieźliśmy gotowe potrawy do domów. 

Działania związane z realizacją projektu podjęliśmy już od początku Adwentu. I tak 

należałoby wymienić: 

- osoby które przygotowały i rozwiesiły plakaty informacyjne; 

- dzieci, młodzież i ich rodziców którzy wspólnie piekli pierniki i przygotowywali świąteczne 

karki; 

- tych którzy przeprowadzili kwestę na ulicach Mosiny; 

- wszystkich którzy piekli ciasta; 

- osobę która przygotowała 100 porcji sałatki rybnej; 

- 3 kierowców którzy rozwozili potrawy do domów; 

Oczywiście za przygotowanie potraw trzeba było zapłacić firmie cateringowej. Właśnie 

dlatego przeprowadzaliśmy zbiórki pieniędzy. Na zbiórce przeprowadzonej na ulicach 

zebraliśmy 1300,00zł, a do skarbony w kościele 3.300,00zł. Do sfinansowania potraw dołączył 

się Caritas Parafialny z  proboszczem. 

                                                Bardzo dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. 

13) Pozostałe wydarzenia wg stałego harmonogramu. 

 

Zmarli: 

śp. Barbara Cybulko l. 67 z ul. Długiej – pogrzeb we wtorek o 10.00 

śp. Grzegorz Stefanowicz l. 66 z ul. Poznańskiej – pogrzeb w czwartek o 10.00 

Dobry Jezu a nasz Panie ... 

 

 

Plan kolędy na zaproszenie  
 

Oto nasze propozycje terminów i ulic spotkań kolędowych. Początek od poniedziałku do 

piątku o godz. 16.00 a w sobotę o godz.15.00 



 

data dzień ulica 

09.01. poniedziałek Krotowskiego 16a 

 poniedziałek Krotowskiego 14 

 poniedziałek Krotowskiego 12 

10.01. wtorek Sienkiewicza 

11.01. środa Powstańców Wielkopolskich 

 środa Świerkowa, Modrzewiowa, Gajowa, Platanowa, 

12.01. czwartek Poniatowskiego 

 czwartek Leśna 

 czwartek Kołłątaja 

13.01. piątek Krótka 

 piątek Wiejska od początku 

 piątek Wiejska od końca 

14.01. sobota Sienkiewicza 

 sobota Konopnickiej od 21 B do świateł 

 sobota Konopnickiej i Fredry od godz. 17.00 

16.01. poniedziałek Mocka i Nizinna 

 poniedziałek Chopina 

 poniedziałek Wodna i Wysoka 

18.01. środa Zieleniec i Osiedlowa 

 środa Szosa Poznańska 

 środa Pożegowska i Skrzyneckiego. 

19.01 czwartek Czarnokurz 

 czwartek Niepodległości 

 czwartek Rzeczpospolitej Mosińskiej kier Puszczykówko 

20 01 piątek Kuncewiczowej 

 piątek  

 piątek  

 


