OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
18 – 25.02.2018r.
1.

Dziś 1 Niedziela Wielkiego Postu obchodzona jako Niedziela Trzeźwości. O godz. 15.15
zapraszamy na Gorzkie Żale. Kolekta na spłatę rachunków za ogrzewanie kościoła.

2. Dziś alumni WŚSD rozpoczynają rekolekcje przed święceniami diakonatu. Pamiętajmy o nich
i o ks. rekolekcjoniście w naszych modlitwach. Święcenia diakonatu w najbliższą sobotę.
3. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.00
i Gorzkie Żale w niedziele o godz. 15.15. W zakrystii można składać zalecki za zmarłych, za
których będziemy modlić się w czasie nabożeństw.
4.

Zachęcamy do podejmowania postanowień trzeźwościowych, do postu, uczynków pokutnych i dzieł
miłosierdzia.

5. W poniedziałek o godz. 19.00 w Sali Parafialnej dla wszystkich chętnych Krąg Biblijny.
6. W czwartek po mszy św. wieczornej Nabożeństwo ku czci św. Rity. Prośby i dziękczynienia, które
będą odczytane w czasie nabożeństwa prosimy składać do skrzynki przy figurze św. Rity.
7. W piątek o godz. 18.00 w Sali Parafialnej spotkanie rodziców Ministrantów.
8. W kancelarii parafialnej można opłacać ławki na 2018r.
9. Kolekta w przyszłą niedzielę na potrzeby naszego kościoła, a przed kościołem zbiórka na fundusz
misyjny Ad Gentes.
10. Zachęcamy do lektury nowego numeru „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa”, do którego
dołączony jest obrazek ze św. ojcem Pio.
11. Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza 23 i 24 lutego o godz. 17.00 oraz 25 lutego o godz. 18.00
do Kina Pegaz na projekcję filmu pt. „Dwie korony”.
12. Zapraszamy parafian do udziału w corocznej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, której przychody wspomogą zakup nowoczesnych inkubatorów do szpitala na
Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce i pozwolą wesprzeć projekty misyjne Kościoła. Zużyty sprzęt
prosimy składać od wtorku do czwartku do godz. 15.00 w środkowym garażu przy probostwie.
13. Wójt Gminy Marklowice zaprasza do udziału w halowym turnieju piłki nożnej drużyn amatorskich
3 marca 2018r od godz. 9 00 na Sali przy SP 1, zapisy na Sali spor. od 19 do 27.02 od godz. 16.00.
14. KGW zaprasza 6 marca o godz. 16.00 do Remizy OSP na spotkanie z ok. Dnia Kobiet. Zapisy do
28 lutego pod numerami telefonów: 32-4550241 i 513175620.
Za złożone ofiary serdeczne Bóg Zapłać!

Na cały nadchodzący tydzień niech nam Bóg błogosławi!

