
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

30.05. 2021 – UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 
 

Dzisiaj odbywa się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śl.. 
 

Dzisiaj kończy się czas spowiedzi i komunii św. wielkanocnej. 
 

1. Dzisiaj zapraszamy do przyjęcia komunii św. Parafian uczestniczących  

            w Mszy św. w mediach  od 12.30 do 12.45. 

 

2. Zapraszamy na nabożeństwo majowe o godz. 15.30. 

 

3.  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. 

 

4. W czwartek obchodzimy uroczystość Bożego Ciała. Porządek Mszy św. 6.30, 8.00, 

10.00, po procesji na cmentarzu i 16.00.  

Procesja eucharystyczna wyruszy po Mszy św. o godz. 10.00 ul. ks. Niedzieli , 

Powstańców I i II ołtarz, Kokota III ołtarz i na cmentarzu IV ołtarz. Na cmentarzu 

zostanie odprawiona Msza św. zaraz po procesji. Obowiązuje  wymóg zachowania 

dystansu społecznego (1 os./4m
2
). Uczestnicy procesji  powinni obowiązkowo zasłaniać 

usta i nos maseczką ze względu na praktyczny brak możliwości zachowania 

bezpiecznego dystansu.  

 Zapraszamy górników do niesienia baldachimu oraz  dzieci komunijne w strojach 

 z rodzicami do sypania kwiatów 

 Zapraszamy do udziału w Oktawie Bożego Ciała w nabożeństwach 

eucharystycznych,  które będą odprawiane codziennie o godz. 17.30. 

 

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i sobota  miesiąca. Zachęcamy do 

skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 

              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. 

 

6. W przyszłą niedzielę zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie o godz. 16.00. połączone  
 z Mszą św., nabożeństwem różańcowym i procesją z figurą Matki Bożej. 

  

7. Dzień skupienia dla narzeczonych odbędzie się 6 czerwca o godz. 14.00  

w Kochłowicach.  

 

„Bóg zapłać” wszystkim za wpłaty na potrzeby naszego kościoła i parafii na konto 

parafialne: 13 1020 2401 0000 0602 0155 3585 oraz ofiary składane w kościele.  

W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na Wydział Teologiczny UŚ. 

Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego” dzisiaj m.in.: dodatek - broszura 

zawierająca medytacje i modlitwy oparte na wszystkich wezwaniach z Litanii do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa, które można wykorzystać podczas osobistej modlitwy 

oraz podczas nabożeństw czerwcowych. Przeczytamy także m.in. o historii tej litanii i 

nabożeństw czerwcowych. 



          W minionym tygodniu zmarli: 

          Śp. Alfons DZIDA, l. 90, zam. ul. Pawłowska 21 

 

 


