Ogłoszenia Duszpasterskie
8.08.2021

1) Msze św. w sierpniu:
a. W niedziele o godz. 7.30; 9.00; 10.30; 12.00 i 20.00,
b. W tygodniu o godz. 8,15 i 10.00.
Pół godziny przed mszą św. w tygodniu okazja do spowiedzi świętej.
2) Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dziś w drugą niedzielę
sierpnia dziękujemy szczególnie za ofiary przeznaczone na kontynuacje fugowania naszego kościoła.
3) Biuro parafialne czynne:
a. w poniedziałek od 19.00 do 19.30
b. w środę od 16.00 do 17.30
c. w czwartek i piątek od 9.00 do 10.00
4) BIURO CMENTARNE W SIERPNIU NIECZYNNE.
5) We wtorek modlitwy do św. Antoniego od godz. 17.30.
6) W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30.
7) Biblioteka parafialna czynna w środę od 16.00 do 17.30.
8) Biuro dla narzeczonych w piątek od 16.00 do 17.00.
9) W piątek zapraszamy na koronkę do Bożego Miłosierdzia po mszy wieczornej.
W piątek również przypada 13 dzień miesiąca. Zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie. O 19.30 różaniec przy figurze, po nim procesja i msza święta o 20.
10) Parafialny oddział Akcji Katolickiej w Mosinie w święto Wniebowzięcia NMP
15 sierpnia przed każdą mszą świętą będzie rozprowadzał za dobrowolną ofiarą bukiety ziół polnych. Przed Kościołem zbiórka na CARITAS DIECEZJALNĄ.
11)
"Zapraszamy na pieszą pielgrzymkę do Górki Duchownej w dniach 21-22
sierpnia. Zapisy w zakrystii oraz przez Internet. Szczegóły na plakacie w kruchcie. Aby
pielgrzymka mogła się odbyć potrzebujemy osób do prowadzenia studia oraz kierowania ruchem - chętnych prosimy o zgłaszanie się przez e-mail: pielgrzymkamosina@gmail.com lub bezpośrednio do Dominika Szymkowiaka."
12)
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza na wspólną pielgrzymkę na
Jasną Górę w dniach 15 i 16 września 2021. Koszt przejazdu autokarem, nocleg ze
śniadaniem – 140 zł. Zapisy z częściową wpłatą dzisiaj po wszystkich mszach świętych
przy zakrystii.
13)
Prosimy o zarezerwowanie sobie wieczoru w dniu 19 sierpnia. Chcemy
odprawić parafialną pielgrzymkę do Puszczykówka w związku z rokiem św. Józefa
14)
Cały czas prosimy o modlitwę w intencji znalezienia katechety do nauki
religii.

