
                                      OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

                                                    14 – 21. 05. 2023
                                                                                                                                                                                                            

1. Dziś 6 Niedziela Wielkanocna. W naszej parafii przeżywamy Odpust ku czci św. Stanisława B i M. 
Witamy Ojca Oblata Kazimierza Zdziebko, który głosi kazania odpustowe. Kolekta na potrzeby naszego 
kościoła. O godz. 15.00 zapraszam na Uroczystę Odpustowe Nieszpory. 
 

2. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje – Dni Krzyżowe. Procesje błagalne 
będą się kierowały do: Krzyża Misyjnego, Krzyża Mogiły i Krzyża na nowej części cmentarza. 
Będziemy modlić się o błogosławieństwo Boże dla pracujących w rolnictwie, o dobre urodzaje, za 
cierpiących głód i prosić o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy.  

 
3. W środę o godz. 18.00 zapraszam wszystkich chętnych  na Katechezę Dorosłych.                                                                                                                                  

 

4. Od piątku rozpoczynamy Nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 
 

5. W piątek ks. abp Wiktor Skworc obchodzi rocznicę urodzin. Pamiętajmy o Nim w modlitwie.                                                                                                                                 
 

6. W przyszłą niedzielę, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w naszej parafii będziemy przeżywać 
Uroczystość I Komunii Św. 

 

7. W przyszłą niedzielę w katowickiej katedrze Msza św. w intecji małżonków przeżywających jubileusze 
sakramentu małżeństwa. Rozpoczyna ona Metropolitalne Święto Rodziny. 

  
8. Do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”. 

 
9. Zaczęliśmy drugi etap remontu dachu naszego kościoła. Prace rozpoczęto od małej wieżyczki -

Sygnaturki Zamówiony jest nowy krzyż. W związku z tym  kolekta przyszłej niedzieli na remont dachu 
naszego kościoła. 

10. P. Maria Kowalska organizuje od 13 do 15 lipca pielgrzymkę do: Szczepanowa, Dębowca, Kalwarii 
Pacławskiej i Strachocina. Koszt 550 zł. Zapisy pod nr tel.: 32-4550437, 798660754, 505364629. 

11. Wójt Gminy Marklowice ogłasza nabór wniosków na zakup preferencyjny sprzedaży końcowej paliwa 
stałego - osoba spełniająca warunki uprawniające do dodatku węglowego, będzie mogła kupić dowolną 
ilość węgla, nie więcej jednak niż pozostała ilość, która została Gminie: ekogroszek z KWK ROW Ruch 
Chwałowice 1,7 tony i orzech z KWK ROW Ruch Rydułtowy 14 ton. Decyduje kolejność złożonych 
wniosków. Nabór od 15 maja do 30 czerwca. Informacje w Pionie ITR UG i na str. internet. Urzędu. 

12. TMM informuje, że są wolne miejsca na wyjazd 02.06. do Zamku w Mosznej. Wpłata 70 lub 56zł w UG  
 
                                                             Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać 

                                Na cały nadchodzący tydzień niech nam Bóg błogosławi         

  
 

 
 
                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 


