OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
24.9. - 1.10. 2017 r.
25 Niedziela Zwykła - Rok A
1. Dzisiejsza niedziela, to dzień zakończenia Kongresu Trzeźwości Narodu w Warszawie. To
niedziela modlitw o trzeźwość naszego Narodu i przeproszenia za nasze w tym względzie grzechy.
Ważne wydarzenia tego dnia będą transmitowane w radiu i telewizji.
2. Dziś po Mszy św. o godz. 14.00 zapraszamy na spotkanie rodziców młodzieży kl. 7
rozpoczynających przygotowania do bierzmowania.
3. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 uroczyście poświęcimy różańce dzieciom
komunijnym i wszystkim, którzy chcą je mieć poświęcone. Druga okazja do poświęcenia różańcy
w niedzielę 8 października na Mszy św. o godz. 11.00. Z tej okazji w przyszłą niedzielę po Mszy
św. o godz. 9.30 prosimy na spotkanie rodziców dzieci I Komunijnych.
4. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. W ciągu tygodnia nabożeństwa te
będą odprawiane po rannej Mszy św. ok. godz. 8.00 w kościele Ducha Świętego i od poniedziałku
do piątku przed wieczorną Mszą św. o godz. 17.00 w kościele Pana Jezusa. Przez cały październik
Msze św. wieczorne odprawiane będą o godz. 17.30. Mszy św. o godz. 18.00 nie będzie, tylko w
sobotę. Bardzo serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową dorosłych, młodzież i
dzieci. Pamiętajmy, że Matka Boża sama prosiła o tę modlitwę w Lourdes, Fatimie i w innych
miejscach. Sądzimy, że Jej nie zawiedziemy. Gdy nie możemy odmówić różańca w kościele, to
odmawiajmy go w rodzinach, chociaż jedną dziesiątkę.
5. Za tydzień w niedzielę po Mszy św. o godz. 8.00 wymiana tajemnic różańcowych. W październiku
modlimy się w intencjach Członków Żywego Różańca i ich rodzin.
6. Wszystkich chętnych chłopców, którzy chcą wstąpić w szeregi ministrantów prosimy o zapisy u
opiekuna ministrantów Ks. Artura.
7. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu wspominamy:
- w poniedziałek Bł. Władysława z Gielniowa kapłana,
- w środę Św. Wincentego a Paulo kapłana,
- w czwartek Św. Wacława męczennika,
- w piątek mamy święto Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała,
- w przyszłą niedzielę Św. Teresę od Dzieciątka Jezus dz. i dK.
Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu Łask Bożych.
8. W tym tygodniu zmarła i została pochowana śp. Katarzyna Skrzypek zam. w Nowym Luboszu ul.
Kościańska. Wieczny odpoczynek…
9. Przed kościołem polecamy prasę katolicką. „Przewodnik Katolicki” z dodatkiem modlitewnym.
10. W sobotę 30 września chętnych zapraszamy na 12 Papieski Rajd Rowerowy. Zbiórka o godz. 9.00
przy pomniku Jana Pawła II w Kościanie. Szczegóły na plakacie.
11. Na nowy tydzień życzymy Szczęść Boże. Dziękujemy za wspólne modlitwy i wszelkie ofiary.
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