OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

12 – 19 sierpnia 2018 r.
19 Niedziela Zwykła – Rok B.
1. W przyszłą niedzielę przed kościołami zbiórka na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wydział
Teologiczny w Poznaniu.
2. W środę mamy Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę.
Po każdej Mszy św. święcenie ziół i kwiatów. W parafii Farnej w Kościanie i w Starym
Gołębinie przypadają odpusty. O godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. na starym
cmentarzu. W tym dniu we wszystkich parafiach przeprowadzona jest zbiórka na rzecz
Caritas Diecezjalnej. Przed Mszami młodzież z wolontariatu będzie rozprowadzała wiązanki
ziół i kwiatów. Za wszystkie ofiary z góry dziękujemy.
3. Przypominamy – tegoroczne dziękczynienie za żniwa, plony ziemi i chleb odbędzie się w
naszej parafii w przyszłą niedzielę 19 sierpnia na Mszy św. o godz. 11.00. Zapraszamy do
wyrażenia wdzięczności Bogu tradycyjnymi wieńcami i koszami owocowo – warzywnymi.
4. Najbliższe nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych rozpoczną się w piątek 31 sierpnia o
godz. 19.00 w Domu Katechetycznym przy kościańskiej Farze.
5. Pielgrzymki kościańskie do Górki Duchownej i Starych Oborzysk wyruszają:
1. W sobotę 1 września o godz. 6.00 udaje się pielgrzymka do Górki Duchownej,
powrót indywidualny.
2. W niedzielę 2 września o godz. 7.00 udaje się pielgrzymka do Starych Oborzysk,
powrót indywidualny.
Programy odpustu wywieszone są w gablotach.
6. Autokarowa pielgrzymka do Częstochowy i Łagiewnik wyjeżdża w poniedziałek 27 sierpnia
o godz. 8.00 zza kościoła Ducha Świętego. Pielgrzymów prosimy o dokonanie wpłat w biurze
parafialnym. Zwolniły się trzy miejsca, można się jeszcze zapisać.
7. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu wspominamy:
- we wtorek Św. Maksymiliana Marii Kolbego kapłana i męczennika,
- w środę mamy Uroczystość Wniebowzięcia NMP,
- w piątek Św. Jacka kapłana,
- w sobotę Bł. Sancję Szymkowiak dz.
Solenizantom i Jubilatom życzymy obfitych Łask Bożych.
8. W tym tygodniu zmarł i został pochowany śp. Antoni Szczerbal zam. w Kurzej Górze ul.
Słoneczna. Wieczny odpoczynek…
9. Przed kościołem polecamy prasę katolicką.
10. „Klub Wujka Karola” zaprasza na 17 rowerową pielgrzymkę do Górki Duchownej w
niedzielę 2 września. Zbiórka i wyjazd o godz. 8.00 przy kościele Farnym.
11.Za dotychczasowe wszelkie ofiary i wspólną modlitwę składamy stokrotne Bóg zapłać.
Na czas pracy i wypoczynku życzymy Szczęść Boże.
Ks. Czesław Małycha - proboszcz
Kościan 12 sierpnia 2018 r.

