OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
22 – 29.04.2018r.
1. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza - dzień modlitw za powołanych i o nowe powołania kapłańskie,

misyjne i zakonne. Na Nieszpory zapraszamy o godz. 15.30. Kolekta na spłatę rachunku za ogrzewanie
kościoła.
2. W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele.
3. W poniedziałek o godz. 18.00 w Sali Parafialnej spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
4. We wtorek o godz. 18.00 w kościele próba kandydatów do Sakramentu Bierzmowania, a w

czwartek o godz. 18.00 w kościele próba kandydatów do Sakramentu Bierzmowania ze
świadkami.
5. W środę przypada święto św. Marka Ewangelisty. Po mszy św. porannej procesja do Krzyża

Misyjnego i modlitwa o urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy.
6. Kolekta w przyszłą niedzielę na potrzeby naszego kościoła.
7.

Zachęcamy do lektury nowego numeru „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa”.

8.

W ostatnim tygodniu września 2018r. parafia organizuje 5 dniową pielgrzymko – wycieczkę do
sanktuariów Austrii i Bawarii. Plan pielgrzymki w gablotach. Zapisy w kancelarii parafialnej do końca
kwietnia. Uczestnikom poprzedniej pielgrzymki do Chorwacji przysługuje 10 % zniżki na ten wyjazd.

9.

5 maja (sobota) o godz. 10.30 młodzież naszego Gimnazjum i młodzież z parafii Chałupki
przyjmie Sakrament Bierzmowania. W środę (02.05.), czwartek (03.05.) i piątek (04.05.)
zapraszamy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania wraz z rodzicami o godz. 17.00 na
Nabożeństwo Majowe połączone z Nabożeństwem do Ducha Świętego o godne przyjęcie
Sakramentu Bierzmowania oraz o godz. 17.30 na mszę św.

10. UG Serdecznie zaprasza do udziału w turnieju tenisa stołowego o ”Puchar Wójta Gminy Marklowice”

w dniu 28.04.2018 r. od godziny 10.00. Szczegółowy wykaz kategorii na plakatach i na stronie
internetowej UG.
11. Dyrektor Wodzisławskiego Centrum zaprasza 27 i 28 kwietnia o godz. 19.00 oraz 29 kwietnia o godz.

18.00 do Kina Pegaz na pokaz filmu pt. „Święty niezłomny”.
12. Poradnia Psychologiczna Fenix „Powstań do Życia” w Wodzisławiu Śl. oferuje pomoc indywidualną i

grupową, szczegóły w gablotkach.
13. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Wodzisławiu Śląskim przypomina i zaprasza rolników na

konsultacje i pomoc w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie. Tradycyjnie
dyżury odbywają się w każdy czwartek do 15 maja 2018 w budynku Urzędu Gminy Marklowice w
godzinach od 8.00 do 13.00.
Za złożone ofiary serdeczne Bóg Zapłać!

