
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

V Niedziela Wielkanocna 15.05.2022r. 
  

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Za wszelkie ofiary 

składamy serdeczne Bóg zapłać.  

Dziś w naszej parafii 62 dzieci ze SP nr 6 i 74  dzieci ze SP nr 9 przystępuje do Pierwszej 

Komunii św. O 16.15 nabożeństwo dziękczynne dzieci po Pierwszej Komunii św. połączone z 

nabożeństwem majowym. W tygodniu Majowe będzie po wieczornej Mszy św. O godz. 18.00 

w ramach XIII Knurowskich Dni Integracji "Bądźmy Razem" w naszym kościele odbędzie się 

spektakl słowno -  muzyczny „PODAJ RĘKĘ SWEMU BRATU” W koncercie wystąpią artyści 

Polskiego Teatru Historii. Kanwą słowa wiążącego całość wydarzenia artystycznego jest relacja 

z Drugim człowiekiem. Koncert jest próbą wyjścia z własnej strefy komfortu, by zrozumieć 

"Drugiego" i odnaleźć się we wspólnocie ludzi. Serdecznie zapraszamy. 

W poniedziałek święto św. Andrzeja Boboli – patrona Polski. Od 16.00 – 17.00 dyżur 

charytatywny. O 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas 8 Szkoły Podstawowej 

nr 9 w sali kinowej pod kościołem.  

We wtorek O 17.30 nowenna do MB Nieustającej Pomocy połączona z Majowym.  

W środę O 19.00 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego spotkanie  modlitewne Odnowy w 

Duchu Świętym. 

W czwartek rocznicę urodzin obchodzi ks. abp Wiktor Skworc. Pamiętajmy o nim w 

modlitwie. O 16.00 spowiedź dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 7. O 16.30 Msza szkolna. 

O 16.30 spotkanie Koła Misyjnego w domu parafialnym. 

W sobotę wspomnienie św. Jana Nepomucena.  Od 17.00 wystawienie Najświętszego 

Sakramentu i okazja do spowiedzi św. O 17.30 Nabożeństwo Majowe. 

W przyszłą niedzielę w katowickiej katedrze Msza św. w intencji małżonków 

przeżywających swoje jubileusze. Kolekta będzie na potrzeby archidiecezji. Po mszach Dzieci 

Maryi będą sprzedawały Kremówki Papieskie zbierając pieniądze na rekolekcje wakacyjne. 

W przyszłą niedzielę o godz. 21.00 po Apelu Jasnogórskim odbędzie się nabożeństwo 

Drogi Światła wokół kościoła - serdecznie zapraszamy. 

Wyjazd na pielgrzymkę stanową mężczyzn autokarem do Piekar Śląskich 29 maja  

o godz. 7.30. Koszt wyjazdu 20 zł. - zapisy w zakrystii. 

Ks. bp Ordynariusz na dzień 12 czerwca zarządził nowe wybory do Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej. W związku z tym prosimy o pisemne zgłaszanie kandydatów proboszczowi do 

końca maja. Kandydatami mogą być pełnoletni katolicy po bierzmowaniu, czynnie 

uczestniczący w życiu parafii, którzy są znani z nienagannych postaw moralnych. W zgłoszeniu 

należy podać: imię i nazwisko, rok urodzenia, zawód i ulicę zamieszkania. 

Ks. Mateusz w sobotę 28 maja rano organizuje Rodzinny Wyjazd Rowerowy. 

Zainteresowanych odsyłamy do organizatora. 

Zachęcamy do lektury "Gościa Niedzielnego".  

Dziękujemy wszystkim, którzy w minionym tygodniu zadbali o porządek w naszym 

kościele. Osoby które chcą dołączyć do grupy sprzątającej w naszym kościele zapraszamy  

w poniedziałek i w piątek o 9.00. 


