
OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE   
19 NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.08.2022r. 

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Wydział Teologiczny UŚ. Za wszelkie ofiary 

składamy serdeczne Bóg zapłać.  

Dziś o 16.30 niedzielne nieszpory i o 21.00 Apel Jasnogórski - zapraszamy. 

W Poniedziałek wspomnienie św. Dominika. Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci 

zapraszamy o 7.45 na różaniec do siedmiu Boleści NMP i na Mszę o 8.15 w ich intencji 

sprawowanej.  

We wtorek święto św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein – patronki Europy.  

O 17.30 nowenna do MB Nieustającej Pomocy.  

W środę święto św. Wawrzyńca.  

W piątek o 20.00 Msza w intencji Czcicieli MB Fatimskiej i Różaniec Pokutny, który 

zakończy procesja światła dokoła kościoła. Świece i lampiony z Fatimy będą dostępne przy 

drzwiach kościoła.  

W sobotę od 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. 

Za tydzień kazania wygłosi Ks. Emanuel Pietryga proboszcz parafii św. Jadwigi  

w Chorzowie. Po Mszach św. będzie rozprowadzał swoją książkę "W ogrodzie słowa" 

zawierającą jego kazania, świadectwa, przewodnik po ogrodzie biblijnym, teksty  

o Eucharystii, spowiedzi i dla chorych. Książka kosztuje 25 zł. Dochód ze sprzedaży 

przeznaczony na inwestycje w tamtejszej parafii.  

Kolekta w przyszłą niedzielę będzie na opłacenie instalacji fotowoltaiki w naszej parafii.  

Parafia nasza organizuje w najbliższą środę 10 sierpnia pielgrzymkę autokarem do 

sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. W programie jest również zwiedzanie 

Wrocławia. Zapisy na wyjazd autokarem przyjmowane są w zakrystii. Koszt 80 zł. Wyjazd 

autokaru w środę o 7.30 z parkingu przy kościele. 

W niedzielę 21 sierpnia odbędzie się pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śl. Zapisy na 

wyjazd autokarem przyjmowane są w zakrystii. Koszt 20 zł. Wyjazd autokaru w niedzielę  

o 7.15 z parkingu przy kościele. 

Zachęcamy do lektury "Gościa Niedzielnego". W zakrystii nowy numer Małego Gościa dla 

dzieci. Przy wyjściu z kościoła nasza gazetka parafialna.  

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 

 

  


