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1. Dziś przed kościołem zbiórka Caritas. Mają to być owoce naszych umartwień ze Środy
Popielcowej czy innych wielkopostnych postanowień.
2. O godz. 15.30 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Bezpośrednio po Gorzkich
Żalach Msza św. już bez kazania. Na tych Gorzkich Żalach poświęcimy książeczki do
nabożeństwa dzieciom I komunijnym.
3. W czasie ferii zimowych dzisiaj i w przyszłą niedzielę nie będzie Mszy św. o godz. 14.00.
4. Czas spowiedzi i komunii św. wielkanocnej trwa jak co roku od Środy Popielcowej do
Uroczystości Trójcy Przenajświętszej tj. do 27 maja.
5. W dalszym ciągu Kościół w naszych czasach w Polsce opiera się w swoim bycie materialnym
jedynie na ofiarności wiernych. Dlatego jak co roku Ks. Arcybiskup spodziewa się od każdego
wiernego tzw. „daniny diecezjalnej”. Jest ona przeznaczona na utrzymanie Archiwum, na Dom
Księży Emerytów, na remonty Katedry Poznańskiej. Liczymy na to, że rodziny lepiej
sytuowane złożą nawet większą ofiarę, która wyrówna niedobór spowodowany trudnościami
finansowymi innych. Daninę składamy do skarbony lub w biurze parafialnym. Przy tej okazji
można też złożyć ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i na całoroczne dekoracje, czy nawet na
nasze remonty. Za zrozumienie i ofiarność dziękujemy.
6. W piątek zapraszamy na Drogi Krzyżowe do kościoła Pana Jezusa: o godz. 16.00 dzieci, o
godz. 16.30 dorosłych i o godz. 18.00 młodzież. W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary
przed kościołami na Misje – „Ad Gentes”.
7. W kalendarzu liturgicznym – w środę obchodzi imieniny Ks. bp Damian Bryl a w czwartek
mamy święto Katedry św. Piotra Ap. Solenizantom i Jubilatom składamy obfitych Łask
Bożych.
8. Dzisiaj w niedzielę Mszą św. o godz. 11.00 kończymy tegoroczne półkolonie zimowe „Arka
Noego”, w których uczestniczyło 67 dzieci. Mamy miły obowiązek podziękować wszystkim
organizatorom i opiekunom półkolonii, asystentom oraz Paniom z Caritasu. Bardzo gorące
podziękowania ślemy sponsorom i włodarzom naszego miasta, powiatu, Dyrekcji Szkoły
Podstawowej nr 4, Spółdzielni Mieszkaniowej, firmie przewozowej p. Andrzeja Berlińskiego,
firmie cukierniczej p. Mariana Kurasiaka, firmie piekarniczej p. Walenciaków, firmie p.
Sobkowiaka, p. Pieprzyka, p. Dalaszyńskiego, firmie Narzędziowiec i wszystkim anonimowym
darczyńcom. Stokrotne Bóg zapłać.
9. W tym tygodniu zmarli i zostali pochowani:
śp. Ryszard Nowak zam. w Kościanie ul. Torowa,
śp. Włodzimierz Hadrysiak zam. w Kościanie ul. Łąkowa,
śp. Adela Raich zam. w Kościanie ul. Topolowa.
Wieczny odpoczynek…
10. Przed kościołem polecamy prasę katolicką. W „Przewodniku Katolickim” przeczytamy o
papieżu seniorze Benedykcie XVI.
11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie ul. Wielichowska
zaprasza w piątek 2 marca w godz. 15.00 – 19.00 na giełdę zawodów.
12. Wszystkim dziękujemy za modlitwę, życzliwość i ofiarność.
Ks. Czesław Małycha – proboszcz
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