
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

3.06. 2018 – 9 NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 

Kolekta przeznaczona jest  na potrzeby archidiecezji. 
 

1. Dziś zapraszamy na nabożeństwo eucharystyczne o godz. 15.30. Zapraszamy do udziału 

w nabożeństwach w Oktawie Bożego Ciała, które będą odprawiane codziennie o godz. 

17.30 wraz z procesją. Oktawę zakończy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 

2. Dzień skupienia dla narzeczonych odbędzie się dzisiaj w niedzielę o godz. 14.00 

w kościele Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach. 

 Nauki przedślubne w naszej parafii odbędą się w niedzielę 10 czerwca o godz.  14.00  

w Domu Parafialnym. 

  

3. W poniedziałek o godz. 8.30 wyjazd osób zapisanych do Ostrawy. 

 

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 piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z tego względu nie 

obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

 

6. W poniedziałek 11 czerwca o godz. 18.00 młodzież naszej parafii przyjmie sakrament 

bierzmowania z rąk księdza abp Wiktora Skworca. Młodzież wraz ze świadkami spotyka 

się w kościele o godz.17.30 na liturgicznym przygotowaniu.  Kolekta w czasie Mszy św. 

będzie przeznaczona na fundusz stypendialny im. bł. ks. Emila Szramka. 

 

 Próby przed bierzmowaniem piątek po Mszy św. wieczornej, w sobotę  godz. 19.00 

(próba ze świadkami) i w niedzielę godz. 17.00 

 

 W piątek o godz. 17.00 spowiedź dla bierzmowańców. 

 

7. W przyszłą niedzielę w imieniu Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca zapraszamy na 

pielgrzymkę dzieci wczesno- i pierwszokomunijnych do katedry Chrystusa Króla 

      w Katowicach. Rozpoczęcie pielgrzymki o godzinie 13.30. 

 

8. W zakrystii trwają zapisy  na pielgrzymkę autokarową do Kalwarii Zebrzydowskiej, która 

odbędzie się od 14 i 15 lipca. 

 

Przypominamy,  że w każdej świątyni, w tym również i w naszej parafii, obowiązuje zawsze, 

tak kobiety jak i mężczyzn właściwy strój, który jest godny  tego świętego miejsca. 

Powinniśmy o tym pamiętać także wtedy, gdy zwiedzamy miejsca święte jako turyści.  

 

„Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary przeznaczone na potrzeby archidiecezji. W przyszła 

niedzielę kolekta będzie przeznaczona na wymianę oświetlenia i malowanie kościoła. 

 

 


