OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
15 – 22.07.2018r.
1. Dziś 15 Niedziela Zwykła. Kolekta na potrzeby naszej parafii.

2. Na bocznym ołtarzu św. Walentego wyłożona jest skarbonka „ Akcja św. Krzysztof–podaruj 1 grosz za

1 kilometr” na środki transportu dla misjonarzy jako podziękowanie za szczęśliwe podróże. Zebrane
ofiary zostaną przekazane organizacji Komisji Episkopatu Polski ds. Misji - „Miva Polska”.
3. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Po mszy św. porannej odmówimy Koronkę do

Miłosierdzia Bożego.
4. W przyszłą niedzielę o godz. 15.30 zapraszamy na Nabożeństwo ku czci św. Rity. Prośby

i
dziękczynienia, które będą odczytane w czasie nabożeństwa prosimy składać do skrzynki przy figurze
św. Rity.

5. Kolekta w przyszłą niedzielę na potrzeby naszego kościoła.

6.

Zachęcamy do lektury nowego numeru „Gościa Niedzielnego”.

7.

W czasie wakacji w lipcu i sierpniu zapraszamy na msze św. w niedziele o godz.: 7.00, 10.00 i 16.00.

8.

Zaleca się rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy letnie, by kierowali do kierownictwa
sformułowane na piśmie żądanie, aby ich dzieciom umożliwiono spełnienie praktyk religijnych,
a
szczególnie udział w niedzielnej Mszy św.
Za złożone ofiary serdeczne Bóg Zapłać!

WSZYSTKIM ŻYCZYMY SZCZĘŚLIWEGO WAKACYJNEGO WYPOCZYNKU

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
22 – 29.07.2018r.
1. Dziś 16 Niedziela Zwykła. Kolekta na potrzeby naszego kościoła.

2. Na bocznym ołtarzu św. Walentego wyłożona jest skarbonka „ Akcja św. Krzysztof–podaruj 1 grosz

za 1 kilometr” na środki transportu dla misjonarzy jako podziękowanie za szczęśliwie przebyte
kilometry. Zebrane ofiary zostaną przekazane organizacji Komisji Episkopatu Polski ds. Misji - „Miva
Polska”.
3. W przyszłą sobotę po mszy św. o 17.00 i w niedzielę po mszach św. w naszej parafii na placu przy

probostwie będzie miał miejsce obrzęd pobłogosławienia kierowców i poświęcenia pojazdów w
związku z przypadającym 25 lipca wspomnieniem św. Krzysztofa patrona kierowców i podróżujących.
Prosimy, aby kierowcy, którzy będą chcieli otrzymać błogosławieństwo, po mszy św. zjeżdżali z
parkingów ( przy kaplicy cmentarnej i przy kościele) przejeżdżali obok zakrystii i kierowali się w
stronę probostwa. Będzie można złożyć ofiary, które będą przeznaczone na środki transportu dla
misjonarzy w ramach Akcji św. Krzysztof.
4. Za tydzień w niedzielę w Tychach archidiecezjalne uroczystości ku czci św. Krzysztofa.

5. Kolekta w przyszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii.

6.

Zachęcamy do lektury nowego numeru „Gościa Niedzielnego”.

7.

Zaleca się rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy letnie, by kierowali do kierownictwa
sformułowane na piśmie żądanie, aby ich dzieciom umożliwiono spełnienie praktyk religijnych,
a szczególnie udział w niedzielnej Mszy św.

Za złożone ofiary serdeczne Bóg Zapłać!

WSZYSTKIM ŻYCZYMY SZCZĘŚLIWEGO WAKACYJNEGO WYPOCZYNKU

