OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

24.6. – 1.7. 2018 r.
Narodzenie Św. Jana Chrzciciela
1. Dziś odbywają się centralne obchody jubileuszu 1050 – lecia biskupstwa w Poznaniu.
Relacje z uroczystości będą też w środkach masowego przekazu – prosimy o
zainteresowanie się nimi.
2. Dziś nabożeństwo czerwcowe do Serca Pana Jezusa po Mszy św. o godz. 9.30.
Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe w ciągu tygodnia po rannej i wieczornej Mszy św.
3. W przyszłą niedzielę z okazji uroczystości Świętych Piotra i Pawła zbiórka na potrzeby
Stolicy Świętej.
4. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym:
- w poniedziałek wspominamy NMP Świętogórską z Gostynia,
- w czwartek Św. Ireneusza bpa i m.,
- w piątek mamy uroczystość Św. Piotra i Pawła.
Solenizantom i Jubilatom składamy modlitewne życzenia.
5. W uroczystość Św. Piotra i Pawła Msze św. rano o godz. 7.30 w kościele Ducha
Świętego a o godz. 10.00, 17.00 i 18.00 w kościele Pana Jezusa. W tym dniu nie
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Biuro parafialne w piątek będzie
nieczynne.
6. Parafia nasza organizuje 15 lipca pielgrzymkę autokarową na wejście pieszej pielgrzymki
do Częstochowy. Wyjazd o godz. 1.30 rano zza kościoła Ducha Świętego. Powrót w
godzinach wieczornych. Koszt 55 złotych. Zapisy w biurze parafialnym.
7. Jak co roku organizujemy dwudniową pielgrzymkę do Częstochowy i Łagiewnik w
dniach 27 i 28 sierpnia. Cena z noclegiem w pokojach 3 – osobowych wynosi 150
złotych od osoby a w 2 – osobowych z dopłatą. Zapisy w biurze parafialnym.
8. Kościańsko – Śmigielska Grupa 17 Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę
wyrusza z Kościana 5 lipca. Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnego
pielgrzymowania. Szczegóły na plakatach.
9. W tym tygodniu zmarła i została pochowana śp. Aniela Bartkowiak zam. w Kościanie ul.
Torowa. Wieczny odpoczynek…
10.Przed kościołem polecamy prasę katolicką, w tym nowy numer „Małego Przewodnika
Katolickiego” i „Przewodnik Katolicki” z dodatkiem modlitewnym.
11. Dziękujemy wszystkim za dzisiejszą obecność, modlitwę i ofiary. Bóg zapłać.
Ks. Czesław Małycha – proboszcz
Kościan 24 czerwca 2018 r.

