
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

11.03. 2018 – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
 

„ Niedziela Radości”. 

 

Kolekta jest przeznaczona  na wymianę oświetlenia i malowanie kościoła. 

 
 

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

 

2. Dzisiaj o godz. 14.00 w Domu Parafialnym odbędą się nauki przedślubne dla nowożeńców. 
 

3. We wtorek po Mszy św. o godz. 7.30 odmówimy różaniec fatimski. 

 

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

 

5.  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. 

 

6. W czwartek o godz.17.30 odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się 

do wczesnej komunii świętej.  

 

7. W piątek o godz. 17.00 zapraszamy na Drogę Krzyżową. Zalecania za zmarłych można 

składać w zakrystii.  

 

8. Także w piątek z naszej parafii wyruszy Droga Krzyżowa do sanktuarium św. Józefa 

w Rudzie. Zapraszamy do udziału początek o godz. 18.45. w kościele, a zakończenie Mszą 

św. ok. 21.00, w sanktuarium. Chcemy ją ofiarować w intencji rodzin naszej parafii. 

 Informujemy, że Droga Krzyżowa ulicami Bielszowic będzie miała miejsce 23 marca. 

Początek  o godz. 17.00 przed kościołem. 

 

8.  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. 

 

9. Chorych i starszych Parafian odwiedzimy w sobotę przed Niedzielą Palmową  od godz. 8.30. 

Prosimy o zgłaszanie chorych w zakrystii.  

 

„Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary przeznaczone na wymianę oświetlenia i malowanie 

kościoła. W przyszła niedzielę kolekta przeznaczona będzie na  potrzeby archidiecezji.  

 

 

W „GOŚCIU NIEDZIELNYM” dzisiaj m.in.: o ograniczeniu handlu w niedziele. Dzięki tej 

ustawie robimy krok w stronę dojrzałej cywilizacji, o pysze, wyproszonych dzieciach 

 i potrzebie ciągłego nawracania opowiada rektor bazyliki św. Michała Archanioła we 

Włoszech 
  
   

Zachęcamy do oddania 1% podatku za rok 2017 na rzecz 

 Fundacji Caritas Katowice- KRS 0000291119. 


