
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

25.02. 2018 – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
 

Kolekta przeznaczona na ogrzewanie.  

 
1. Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15.15. 

 

2. We wtorki po Mszy św. o godz. 7.30 jest czynna biblioteka parafialna w domu 

Parafialnym. Serdecznie zapraszamy. 

  

3. We wtorek po Mszy św. wieczornej Koło Misyjne zaprasza na spotkanie.  

 

4. W środę po Mszy św. o godz. 7.30. zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. Intencje modlitewne można składać do środy w zakrystii. 

 

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

  Spowiedź św. dla dzieci  - czwartek  o godz. 17.30   

  w I piątek o godz. 15.30 – dzieci po wczesnej komunii św. z rodzicami 

  Spowiedź św. dla  młodzieży – w I piątek o godz. 17.00. 

 

6. W piątek na godz. 17.00 zapraszamy na Drogę Krzyżową. Zalecania za zmarłych 

można składać w zakrystii. 

 

7. W piątek zapraszamy młodzież na Mszę św. młodzieżową o godz. 18.00. 
 

8. W sobotę na godz. 7.00 Dzieci Maryi zapraszają na wspólne śpiewanie Godzinek ku czci 

Niepokalanego Poczęcia NMP.  

 

9. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy rekolekcje parafialne, które poprowadzi 

  ks. dr Marek Górka. 

 

10. W przyszłą niedzielę o godz. 9.00 w domu Parafialnym odbędzie się spotkanie dla 

bierzmowańców  grupy I, II i III. 

 

11. Dzień skupienia dla narzeczonych odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 14.00 

w kościele Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach. 

 

12.  Informujemy, że tegoroczna tzw. Niekonwencjonalna Droga Krzyżowa  odbędzie się 

w piątek 16 marca. do sanktuarium św. Józefa w Rudzie.  Chcemy ją ofiarować 

      w intencji rodzin naszej parafii. 

 

 

Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary, które przeznaczone są na ogrzewanie. Dzisiaj przed 

kościołami w Polsce odbywa się zbiórka na Fundusz Misyjny Ad Gentes. Dziękujemy 

Paniom z Zespołu Charytatywnego za przeprowadzenie tej zbiórki.  

W „GOŚCIU NIEDZIELNYM” dzisiaj m.in.: zwana jest powszechnie dżumą XXI   

wieku. Samotność - choroba, która poważnie zagraża Europie; w ramach cyklu „Wielki 

Post z o. Pio”, o modlitwie jako najlepszej broni. 


