
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 
4.03. 2018 – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

Dzisiaj  rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne, które prowadzi 

ks. dr Marek Górka którego serdecznie witamy i obejmujemy naszą modlitwą, 

wypraszając mu potrzebne dary Ducha Św.  na czas rekolekcji. 

 
1. Zapraszamy wszystkich Parafian do udziału w rekolekcjach. Nauki rekolekcyjne 

zostaną wygłoszone podczas Mszy św. o godz. 7.30 i 18.00. Szczegółowy plan 

rekolekcji jest wywieszony w gablotce. 

 

2. Dzisiaj zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15.15. 

 

3. W poniedziałek o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie Rodziny Franciszkańskiej  

      w Domu Parafialnym. 

 

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 środę po Mszy św. wieczornej zapraszamy na comiesięczne spotkanie dla 

rodziców dzieci klasy III A przygotowujących się do I komunii św. 

 

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

można składać w zakrystii. 

 

8. W piątek i sobotę w sklepie BIEDRONKA, naprzeciw kościoła zostanie  

zorganizowana przez Caritas, a przeprowadzona przez młodzież i Parafialny 

Zespół Caritas  zbiórka żywności. Zebrana  żywność zostanie przeznaczona na 

doraźną pomoc dla osób potrzebujących.   

 

9.  Jak co roku organizujemy zbiórkę świąteczną dla potrzebujących w postaci 

artykułów spożywczych i środków do mycia i czyszczenia. Dar świąteczny można 

złożyć do kosza w kościele. 

 

10. W przyszłą niedzielę odbędzie się spotkanie dla bierzmowańców  grupy IV, V i 

VI.  

 

11. Nauki przedślubne w naszej parafii odbędą się w niedzielę 11 marca w Domu 

Parafialnym. 

 

„Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary, a w przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona  będzie na 

wymianę oświetlenia i malowanie kościoła. 

 

W „GOŚCIU NIEDZIELNYM” dzisiaj m.in.: o świeckich zakonnikach, zwanymi   

tercjarzami. Skąd się wzięli, kim są oraz kto może wstąpić do trzeciego zakonu? 
 co jest wyjątkowego w praktykowaniu "Gorzkich Żalów" i dlaczego właśnie 

 w Polsce to nabożeństwo jest tak popularne? 

  

Zachęcamy do oddania 1% podatku za rok 2017 na rzecz  

Fundacji Caritas Katowice - KRS 0000291119. 


