
PRZYGOTOWANIE   DO   SAKRAMENTÓW  

POJEDNANIA  I  EUCHARYSTII 

W PARAFII PW. ŚW. KAROLA BOROMEUSZA  

W KOŚCIANIE  

W ROKU 2018/2019 

 

Drodzy Rodzice!  

 

Rozpoczyna się nowy rok szkolny, który dla Waszego dziecka jest 

szczególnie ważny, jako rok przygotowania do sakramentów Pojednania i 

Eucharystii oraz przyjęcia tych sakramentów.  

Jako proboszcz parafii św. Karola Boromeusza zwracam się do 

Państwa z serdeczną zachętą i zaproszeniem do podjęcia współpracy. 

Najważniejszym i koniecznym elementem dobrego przygotowania do 

przyjęcia sakramentów jest udział z dzieckiem we Mszy św. w każdą 

niedzielę. Na ile jest to możliwe proszę o udział we Mszy św. w naszym 

kościele o godz. 12:00.  

Proszę również o udział dzieci w nabożeństwach różańcowych, 

roratach, nabożeństwach wielkopostnych i majowych.  

Zapewniam o mojej modlitwie w intencji Waszej Rodziny i 

jednocześnie zachęcam do podejmowania w Waszym domu wspólnej 

modlitwy rodzinnej.  

Ks. Paweł Pospieszny, proboszcz  

 

 

Spotkania  duszpasterskie  dla  rodziców  i  dzieci:  

 

16.09.2018 – godz. 12:00 – Msza św. i spotkanie organizacyjno-

informacyjne dla rodziców.  

 

30.09.2018 – godz. 12:00 – Msza św. z poświęceniem różańców.  

 

4.11.2018 - godz. 12:00 - Msza św. odpustowa ku czci patrona naszej 

parafii św. Karola Boromeusza.  

 

2.12.2018 – godz. 12:00 – Msza św. z poświęceniem medalików.  

6.01.2019 – godz. 12:00 – Msza św. z poświęceniem świec  

i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych.  

 

3.02.2019 – godz. 12:00 – Msza św. z poświęceniem książeczek.  

 

19.03.2019 – Uroczystość św. Józefa - poniedziałek, godz. 18:00 Msza 

św. ze szczególnym udziałem ojców dzieci pierwszokomunijnych.  

 

18.04.2019 – Wielki Czwartek – dzień ustanowienia Sakramentu 

Eucharystii, o godz. 18:00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej z udziałem 

dzieci i rodziców.  

 

Pierwsza  Spowiedź  Święta:  

27.04.2019 – sobota, godz. 9:00 Sakrament Pojednania dla dzieci  

(z obecnością rodziców).  

 

Próby liturgiczne: 6 oraz 13, 20, 23, maja 2019r.  godz. 18:45. 

 

25.05.2019 – od godz. 9:00 Sakrament Pojednania dla dzieci  

oraz rodziców i krewnych.  

 

Pierwsza  Komunia  Święta:  26.05.2019 – godz. 11:00. 

 

Biały Tydzień: 27-31.05.2019 - od poniedziałku do piątku    
o godz. 18:00 Msza św. oraz nabożeństwo majowe.  

 

W sobotę 1.06.2019 dziękczynna pielgrzymka dzieci i rodziców (wyjazd 

autokarem).   

 

20.06.2019 - Boże Ciało udział dzieci i rodziców w centralnej Procesji 

Miasta Kościana. Początek o godz. 10:30 przy kościele Ducha Świętego 

oraz Msza św. na Rynku ok. godz. 12:00.  

 

27.06.2019 zakończenie oktawy Bożego Ciała - udział w procesji ulicami 

naszej parafii (w albach).  


