OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
22 kwietnia 2018

IV Niedziela Wielkanocna Dobrego Pasterza
Dzisiejsza kolekta jest kolektą specjalną przeznaczoną
na pokrycie kosztów wywozu śmieci z cmentarza.
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

1

Dziś Niedziela Dobrego Pasterza. Jest to szczególny dzień modlitw o nowe
powołania kapłańskie, misyjne i zakonne. O godz. 16.30 zapraszamy na Nieszpory.

2

W poniedziałek obchodzimy Uroczystość św. Wojciecha, bpa i męczennika,
głównego patrona Polski.

3

We wtorek o godz. 17.30 zachęcamy do modlitwy Nowenną do MB Nieustającej
Pomocy.

4

W środę wspomnienie św. Marka, Ewangelisty. O godz. 17.30 odbędzie się procesja
do Krzyża Misyjnego oraz modlitwy o urodzaje i błogosławieństwo w pracy.

5

W czwartek o godz. 18.30 w kościele odbędzie się próba osób dopuszczonych do
przyjęcia sakramentu Bierzmowania.

6

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.

7

Parafia organizuje pielgrzymkę do naszych archidiecezjalnych Sanktuariów
Maryjnych w Turzy Śl., Pszowie i Piekarach Śl. Pielgrzymka odbędzie się 15 maja br.
Wyjazd autokarem o godz. 8.45 z placu kościelnego. Koszt 50 zł. Program
pielgrzymki znajduje się w gablotce i na stronie internetowej parafii.

8

Parafia św. Męczenników Jana i Pawła w Dębie organizuje wyjazd na Spotkanie
Młodych w Lednicy 2 czerwca br. Szczegóły na plakacie.

9

W kancelarii lub zakrystii można zadeklarować chęć wsparcia Wyższego Śląskiego
Seminarium Duchownego poprzez wstąpienie do Towarzystwa Przyjaciół
Seminarium.

10

Uczestników pielgrzymki na Podlasie prosimy o uiszczenie pozostałej kwoty do
końca miesiąca kwietnia.

11

W tym tygodniu odeszli na spotkanie z Panem:
+ Bożena Czupryna
+ Kazimierz Marzec
+ Leokadia Ludwik
Wieczny odpoczynek…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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III Niedziela Wielkanocna

Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
1

Dziś rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny O godz. 16.30 zapraszamy na
uroczyste Nieszpory.

2

We wtorek o godz. 17.30 zachęcamy do modlitwy Nowenną do MB Nieustającej
Pomocy. Po Mszy wieczornej w salce odbędzie się katecheza dla dorosłych.
Za tydzień Niedziela Dobrego Pasterza – Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
Kolekta będzie kolektą specjalną przeznaczoną na pokrycie kosztów wywozu śmieci
z cmentarza.

3

4

Uczestników pielgrzymki na Podlasie prosimy o uiszczenie pozostałej kwoty do
końca miesiąca kwietnia.

5

W tym tygodniu odeszła na spotkanie z Panem:
+ Maria Talaga
Wieczny odpoczynek…

