
  

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

20.05. 2018 – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
 

 

1.  Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 15.30. 

 

2. W poniedziałek obchodzimy Święto NMP Matki Kościoła. Jest to również Misyjny Dzień 

Chorych. 

 

3. We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie Koła Misyjnego. 

 

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 czwartek obchodzimy święto  Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest 

to zaproszenie do modlitwy za księży i o nowe powołania kapłańskie. 

 

6. W piątek  o godz. 17.00. w Domu Parafialnym odbędzie się katecheza dla rodziców 

i chrzestnych. 

 

7. W sobotę po Mszy św. o godz. 7.30 zapraszamy Seniorów 65+ na spotkanie do Domu 

Parafialnego.  

 

8. W sobotę ks. neoprezbiter Tomasz Bieras odwiedzi chorych i starszych Parafian od godz. 

8.30. Prosimy o zgłoszenia do czwartku w zakrystii. 

 

9. W niedzielę 27 maja odbędzie się tradycyjna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do 

Piekar Śl.. Z parafii wyruszy piesza pielgrzymka  o godz. 5.00. Parafia organizuje także 

autokar, zapisy w zakrystii. 

 W dniach 23 – 26 czerwca br. odbędzie się piesza parafialna pielgrzymka na Jasną 

Górę. Koszt pielgrzymki to 185 zł. Zapisy w zakrystii do 10 czerwca  wraz  

 z zaliczką w kwocie 20 zł. 

 Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej odbędzie się 14 i 15 lipca.  

 

10. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Trójcy Przenajświętszej i w tym dniu kończy się 

czas spowiedzi i komunii św. wielkanocnej. 

 

Informujemy, że tegoroczna procesja Bożego Ciała przejdzie ulicami: Ks. Niedzieli  – Kokota 

(I ołtarz.) – Szkolna (II ołtarz) – Na Piaski (III ołtarz) –  Ks. Niedzieli (IV ołtarz: Krzyż Misyjny 

przy kościele).  

Zachęcamy, aby na trasie procesji udekorować okna. Prosimy poszczególne grupy parafialne 

oraz parafian mieszkających w pobliżu ołtarzy o aktywne włączenie się przy ich wznoszeniu. Na 

trasie procesji zadbajmy o dekorację okien. Zapraszamy górników do baldachimu, poczty 

sztandarowe, dzieci pierwszokomunijne w swoich strojach i dzieci w bieli do sypania kwiatów.  

„Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego” dzisiaj m.in.: dokąd zmierza Europa czyli o powrocie 

do pogaństwa i człowieku, który nie jest Bogiem 

W „Małym Gościu Niedzielnym”: MISTRZOWSKI dodatek a w nim wszystko o mundialu 2018; jak 

zostać mistrzem w życiu?:  


