
 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

21 – 28 maja 2023 r. 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Rok A 
 

                  

1. Dziś obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Pamiętajmy o zapewnieniu 

Chrystusa, że pozostaje z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata. W szczególny sposób 

jest z nami w Eucharystii i za tę obecność oraz dalsze działania Chrystusa gorąco Panu Bogu 

dziękujemy. 

 

2. Dziś przed kościołami zbiórka na utrzymanie naszego Seminarium Duchownego w Poznaniu. 

Za ofiary gorąco dziękujemy. 

 

3. Nabożeństwo majowe dziś po Mszy św. o godz. 8.00. Zapraszamy na nabożeństwa majowe w 

ciągu tygodnia: rano do kościoła Ducha Świętego o godz. 7.00 i wieczorem do kościoła Pana 

Jezusa po wieczornej Mszy św. o godz. 18.00. W przyszłą niedzielę nabożeństwo majowe po Mszy 

św. odpustowej o godz. 12.00. 

 

4. Przez cały tydzień do niedzieli Zesłania Ducha Świętego będziemy trwać na modlitwie 

nowennowej do Ducha Świętego w łączności z nabożeństwem majowym.  

 

5. W przyszłą niedzielę o godz. 12.00 w kościele Ducha Świętego przeżywać będziemy Dzień 

Odpustu Parafialnego – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Sumę odpustową w intencji 

Parafian odprawi Ks. Patryk Nachaczewski z Kościańskiej Fary. 

 

6. Wspólnota Rodziców Modlących się za swoje dzieci wraz z zespołem zaprasza na czuwanie 

przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego w sobotę 27 maja w Kościele Ducha Świętego 

od 20.00 do 23.00. Serdecznie zapraszamy. 

 

7. XXVII Spotkanie Młodych Lednica 2000 odbędzie się 3 czerwca. Wyjazd o godz. 8.30 z ul. 

Konopnickiej, przy Szkole Specjalnej nr 5 w Kościanie. Powrót ok. 3.00 w nocy w niedzielę. Koszt 

50 zł z pakietem. Zgłoszenia u ks. Marka na adres: marek_zbigniew_nowak@wp.pl. Szczegóły w 

zakrystii. 

 

8. Zbiórka ministrantów w sobotę o 10.00 w zakrystii. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby 

służyć przy ołtarzu. 

 

9. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym: 

- w środę mamy wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych oraz Dzień powszechnej    

modlitwy za Kościół w Chinach 

- w piątek św. Filipa Nereusza kapłana oraz Dzień Matki 

Solenizantom, Jubilatom i wszystkim Matkom składamy modlitewne życzenia. 

 

10. W tym tygodniu zmarli i zostali pochowani: 

śp. Sławomir Kubalski , zam. w Kurza Góra, ul. Długa 

śp. Karolina Motała, zam. w Nowych Oborzyskach, ul. Prosta 

śp. Mieczysław Spławski, zam. w Kościanie, ul. Grodziska. Msza św. pogrzebowa 

we wtorek o godz. 12.00 i pożegnanie na cmentarzu komunalnym o godz. 13.00 

      Wieczny odpoczynek…. 

  

11. Dziękujemy wszystkim za obecność i złożone ofiary. Bóg zapłać.  

 

 

Ks. Czesław Małycha – proboszcz 

 

Kościan, 21 maja 2023r. 
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