
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

26.09. 2021 – 26 NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

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

 

2. Dzisiaj w niedzielę zapraszamy o godz. 17.00 w kościele na spotkanie 

organizacyjne dla kandydatów do bierzmowania, którzy mają przyjąć ten 

sakrament 29 września. 

 

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 środę o godz. 16.30 młodzież naszej parafii przyjmie sakrament 

bierzmowania  z rąk księdza bp Adama Wodarczyka. Młodzież wraz ze 

świadkami spotyka się w kościele o godz.16.00 na liturgicznym 

przygotowaniu.  Kolekta w czasie Mszy św. będzie przeznaczona na fundusz 

stypendialny im. bł. ks. Emila Szramka 

 

5. Od piątku rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Różaniec jest 

streszczeniem Ewangelii. Zapraszamy wszystkich do udziału w tych 

nabożeństwach: w niedzielę o godz. 15.15; w tygodniu o godz. 17.15; oraz   

           w piątek po Mszy św. szkolnej  ok. godz.16.30. 

 

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

  Spowiedź św. dla dzieci – czwartek  o godz. 17.30   

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

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

 

7. W piątek na Mszy św. o godz. 16.00 odbędzie się odnowienie I Komunii św. 

i poświęcenie różańców dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. 

 

8. W przyszłą niedzielę, po każdej Mszy św. członkowie Legionu Maryi naszej 

parafii rozdając ufundowane przez tę wspólnotę książeczki o bł. kard. 

Wyszyńskim służą informacją na temat życia tej grupy parafialnej. 

 

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

konto parafialne: 13 1020 2401 0000 0602 0155 3585. Bóg zapłać za dzisiejszą 

kolektę. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na Wyższe Śląskie 

Seminarium Duchowne w Katowicach. 

W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.: polecamy szczególnie bardzo ważną,  

rozmowę z prowincjałem polskich dominikanów ojcem Pawłem Kozackim oraz 

reportaż o Romach, z którymi spotkał się papież Franciszek w czasie swojej 

pielgrzymki na Słowację. 

 



śp. JANINA SZEWCZYK, l.70, zam. Zabrze, ul. Korczoka 57/5 

śp. TERESA KLIMCZAK, l.83, zam. ul. Na Piaski 42 

śp. Ruta Bujok, l.74, zam. Nowy Bytom, ul. Niedurnego 33/8  

 

 


