
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

2.09. 2018 – 22 NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji. 

 
1. Dziś zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz.15.30. 

 

2. Dzień Skupienia dla narzeczonych odbędzie się dzisiaj o godz. 14.00 w kościele Trójcy 

Przenajświętszej w Kochłowicach.  

Nauki przedślubne dla narzeczonych odbędą się w przyszłą niedzielę 9 września o godz. 

14.00. w Domu Parafialnym. 

 

3. W poniedziałek o godz. 8.15. zostanie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie nowego roku 

szkolnego 2018/2019. Zaproszenie kierujemy do uczniów szkół naszej parafii, 

nauczycieli, pracowników administracji, oraz rodziców. 

 

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

 

5. We wtorek po wieczornej Mszy Św. odbędzie się  spotkanie Koła Misyjnego. 

 

6. W środę po Mszy św. o godz. 7.30. zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. Intencje modlitewne można składać do środy w zakrystii. 

 

7. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

  Spowiedź św. dla dzieci – czwartek: o godz. 17.30  

  I piątek o godz. 15.30 – dzieci po wczesnej komunii św. wraz z rodzicami 

  Spowiedź św. dla  młodzieży – w I piątek o godz. 17.00. 

 

8. W piątek zapraszamy na Mszę św. o godz. 16.00 z  udziałem dzieci i poświęceniem 

tornistrów. 

 

9. W piątek na  godz. 18.00  zapraszamy na Mszę św. młodzież. 

 

10. W sobotę na godzinę 7.00 Dzieci Maryi zapraszają na wspólne śpiewanie Godzinek. 

 

11. W środę 12 września do Domu Parafialnego o godz. 17.30. zapraszamy na spotkanie 

organizacyjne dla Rodziców dzieci rocznika 2012, którzy pragną przygotować swoje 

dziecko do Wczesnej Komunii św. 

 

12.  Od września kancelaria parafialna będzie czynna: 

 wtorki od godz. 8.30 do 11.00 i od godz. 16.30 do 18.30. 

 czwartki  od godz. 16.30 do 18.00. 

 piątki od godz. 8.30 do 11.00 i od godz. 16.30 do 18.30. 

 

W kancelarii parafialnej można zamawiać intencje Mszy św. na 2019 rok. 

 

Dziękujemy Działkowcom: M. Konopnickiej, Jastrzębskiego, Powstaniec Śląski za 

zorganizowanie dziękczynienia za plony. 

 

„Bóg zapłać” za ofiary przeznaczone na potrzeby archidiecezji.  W przyszłą niedzielę kolekta 

przeznaczona będzie na potrzeby naszego kościoła.  

 

   


