
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

28.04. 2019 - NIEDZIELA WIELKANOCNA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
 

Kolekta przeznaczona na budujący się kościół w Pszczynie. 

  
1. Zapraszamy na nieszpory niedzielne  o godz. 15.30. 

  

2. Dziś Kościół w Polsce rozpoczyna 75. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem  „Miłosierni 

Miłosierdzia dostąpią”. 

 Zachęcamy do oddania 1% podatku za rok 2018 na rzecz Fundacji Caritas 

Katowice - KRS 0000291119.    

3. W poniedziałek  o godz. 15.30 odbędzie się spotkanie rodziny Franciszkańskiej połączone ze 

święconym. 

 

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. Od środy zapraszamy na nabożeństwa majowe, które odprawiane są o godz. 17.30., 

a w piątki po Mszy św. szkolnej ok. godz.16.30. 

 

6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź św. dla dzieci:   

 w czwartek  o godz. 17.30 – klasy młodsze i klasy starsze. 

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

 

7. W piątek na Mszy św. o godz. 16.00 obchodzona będzie I r. Wczesnej Komunii św. 

 
8. W piątek o godz. 18.00 Msza św.  zapraszamy bierzmowańców na Mszę św.  

 

9. W piątek  przypada Uroczystość NMP Królowej Polski, z tego względu nie 

obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.  

 

10. W sobotę na godz. 7.00 zapraszamy na wspólne śpiewanie Godzinek ku czci Niepokalanego 

Poczęcia NMP.  

 

11. W sobotę o godz. 9.00 odbędzie się spowiedź św. dla dzieci i ich rodziców przed Wczesną 

Komunią świętą.  

 

12. Próby przed Wczesną Komunią św.: w poniedziałek o godz. 18.30 i w sobotę o godz. 9.30.  

 

13. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10.00 grupa dzieci przystąpi do Wczesnej 

Komunii św..  

 

 

 „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary przeznaczone na budujący się kościół w Pszczynie.  

W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium 

Duchowne w Katowicach.  


