OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

22 - 29 kwietnia 2018 r.
IV Niedziela Wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza - Rok B
1. Dzisiaj w Niedzielę Dobrego Pasterza przypada Światowa Niedziela Modlitw o Powołania i
rozpoczęcie Kwartalnych Dni Modlitw o Powołania do Służby w Kościele.
2. Dzisiaj zapraszamy o godz. 10.30 do kościoła Pana Jezusa na półgodzinny koncert wokalno
– organowy pt. „Ożywieni miłością, służymy sobie nawzajem” organizowany przez
Kościański Ośrodek Kultury, w którym wystąpią: Joanna Sobowiec – Jamioł , Natalia
Krajewska – Kitowska , Emilia Osowska i Marek Stefański.
3. W sobotę 28 kwietnia zapraszamy na trzecią próbę dzieci pierwszokomunijne – o godz.
10.00 dziewczynki i o godz. 11.00 chłopców.
4. Spowiedź św. dla dzieci komunijnych i bierzmowanych w czwartek 3 maja w godz. 17.00 –
18.00.
5. Dzieci komunijne w pierwszej kolejności z osobami towarzyszącymi zapraszamy na
pielgrzymkę do Lichenia w poniedziałek 14 maja. Wyjazd o godz. 7.00 zza kościoła Ducha
Świętego i powrót ok. godz. 18.00. Koszt 35 złotych. Zapisy w biurze parafialnym z
podaniem numeru pesel.
6. W poniedziałek 7 maja o godz. 18.00 bierzmowanie w naszej parafii, którego młodzieży
udzieli Ks. bp Grzegorz Balcerek. Próby przed bierzmowaniem w tym tygodniu we wtorek i
w piątek o godz. 19.00.
7. W kalendarzu liturgicznym:
- w poniedziałek mamy uroczystość Św. Wojciecha bpa i m. głównego Patrona
Polski i Archidiecezji,
- w środę mamy święto św. Marka ew.
Solenizantom, a także p. organiście Grzegorzowi i Jubilatom życzymy obfitych Łask
Bożych.
8. W tym tygodniu zmarł i został pochowany śp. Aleksander Domagała zam. w Nowym
Luboszu ul. Kościańska.
Zmarł śp. Sebastian Dolata zam. w Kiełczewie ul. Kościańska. Msza św. pogrzebowa w
poniedziałek o godz. 9.00 i pożegnanie na cmentarzu parafialnym o godz. 10.00.
Wieczny odpoczynek…
9. Przed kościołem polecamy prasę katolicką, w tym „Cuda i Łaski”. „Przewodnik Katolicki” z
dodatkiem modlitewnym.
10.Wszystkim dziękujemy za obecność, modlitwy i ofiary. Bóg zapłać. Na prace nowego
tygodnia niech Wam Pan Bóg błogosławi.

Ks. Czesław Małycha – proboszcz
Kościan 22 kwietnia 2018 r.

