
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

10.06. 2018 – 10 NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

Kolekta przeznaczona na wymianę oświetlenia i malowanie naszego kościoła. 
 

 

1. Zapraszamy na nieszpory niedzielne  na godz. 15.30.  

 

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

 

3. W poniedziałek o godz. 16.00. odbędzie się spotkanie Rodziny Franciszkańskiej. 

 

4. W poniedziałek  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. 

 

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 środę zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie o godz. 19.00. połączone z Mszą św., 

różańcem i procesją z figurą Matki Bożej. 

 

7. W sobotę od godz. 8.30 odwiedzimy chorych i starszych Parafian. Prosimy 

o zgłoszenia do czwartku w zakrystii. 

 

8. W sobotę w naszym mieście odbędzie się MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY.  

O godz. 12.00 Msza św. w sanktuarium św. Józefa, później  przemarsz do Orzegowa 

 i tam odbędzie się piknik rodzinny. 

 

9. W zakrystii przyjmowane są zapisy na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej, 

która  odbędzie się 14 i15 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 wymianę oświetlenia i malowanie 

naszego kościoła. Kolekta w przyszła niedzielę przeznaczona będzie na Wydział 

Teologiczny UŚ. 

Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego” dzisiaj m.in.: refleksje po referendum: 

jak szybko Irlandia przestała być katolickim krajem? ; Papież Franciszek we wrześniu 

odwiedzi Litwę, Łotwę i Estonię. Czy w programie pielgrzymki znajdą się także polskie 

akcenty? 


