OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
17 lutego 2019
VI Niedziela Zwykła
Dzisiejsza kolekta jest kolektą specjalną, przeznaczoną na remont
elewacji zewnętrznej budynku probostwa.
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
1

Dziś VI Niedziela zwykła. O godz. 16.30 zapraszamy na Nieszpory.

2

Od dzisiaj dekretem Bpa Marka Szkudło do naszej parafii został delegowany na staż
duszpasterski akolita Krzysztof Górecki. Życzymy światła Ducha Świętego
w wypełnianiu powierzonych mu zadań.

3

Dziś alumni WŚSD rozpoczynają rekolekcje przed święceniami diakonatu.
Polecamy ich oraz rekolekcjonistę naszej modlitwie.

4

Obchody liturgiczne tygodnia:
- w piątek Święto Katedry św. Piotra Apostoła;
- w sobotę Wspomnienie św. Polikarpa, bpa i męczennika.

5

W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

6

Prezydent Miasta Katowice informuje, że w niedzielę 14 kwietnia br. w godz. 7.0019.00 w naszej dzielnicy odbędą się wybory do Rady Jednostki Pomocniczej nr 7
Załęże. Zgłoszenia kandydatów na Radnych będzie przyjmować Okręgowa Komisja
Wyborcza w dniach od 5 -15 marca br., z siedzibą przy ul. Gliwickiej 150. Podczas
dyżurów Komisji można będzie również składać kandydatury do składów
obwodowych komisji wyborczych. Szczegóły w gablotce.

7

W dniach od 31 maja do 3 czerwca, nasza parafia organizuje autokarową
pielgrzymkę na Litwę (Wilno-Troki-Kowno). Koszt: 780 zł. Zapisy do końca lutego
w kancelarii parafialnej, zakrystii lub bezpośrednio u ks. Marka. Przy zapisie
prosimy o podanie numeru kontaktowego i wpłaceniu zaliczki w wysokości 300 zł.
Szczegółowy program jest dostępny w gablotkach, na stronie internetowej parafii
oraz przy zapisach.

8

Chorych, niepełnosprawnych, ich rodziny, a także chętnych diecezjan zapraszamy
do udziału w III archidiecezjalnej pielgrzymce do Lourdes.
Pielgrzymkę zaplanowano w dniach 5-13 maja 2019 r. Udział w niej zapowiedział
Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc i Ksiądz Biskup Marek Szkudło.
Przejazd zaplanowano specjalnym pociągiem z wagonami sypialnymi.
Koszt pielgrzymki: 2799 zł + 199 €. Szczegóły w gablotce.

9

W tym tygodniu odeszli na spotkanie z Panem:
+ Halina Świetlik
+ Dariusz Bittner Wieczny odpoczynek…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
10 lutego 2019
V Niedziela Zwykła
Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby archidiecezji,
w ramach której ofiary przeznaczone będą na pomoc w remoncie
Kolegium Polskiego w Rzymie.
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
1

Dziś V Niedziela zwykła. O godz. 16.30 zapraszamy na Nieszpory.

2

Obchody liturgiczne tygodnia:
- w poniedziałek Wspomnienie dowolne NMP z Lourdes;
- w czwartek Święto śś. Cyryla, mnicha i Metodego, bpa - patronów Europy.

3

W poniedziałek obchodzimy Światowy Dzień Chorego.
Wyjazd osób na kulig do Brennej o godz. 8.00.
Po Mszy św. wieczornej (z formularzem o Duchu Św.) zapraszamy na spotkanie
modlitewne w salce grupy Odnowy w Duchu Św.

4

W czwartek swoje urodziny obchodzi ks. Prałat Władysław Basista. Zapraszamy na
Mszę św. w intencji Solenizanta o godz. 18.00.

5

W piątek o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji ks. Kazimierza Sobola
z ok. jego urodzin. Tego dnia przypada także III piątek miesiąca. Po Mszy św.
wieczornej zachęcamy do udziału w Nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia.

6

W sobotę swoje urodziny obchodzi ks. Bp Grzegorz Olszowski. Pamiętajmy o nim
w modlitwach.

7

W przyszłą niedzielę kolekta będzie kolektą specjalną, przeznaczoną na remont
elewacji zewnętrznej budynku probostwa.

8

W dniach od 31 maja do 3 czerwca, nasza parafia organizuje autokarową
pielgrzymkę na Litwę (Wilno-Troki-Kowno). Koszt: 780 zł. Zapisy do końca lutego
w kancelarii parafialnej, zakrystii lub bezpośrednio u ks. Marka. Przy zapisie
prosimy o podanie numeru kontaktowego i wpłaceniu zaliczki w wysokości 300 zł.
Szczegółowy program jest dostępny w gablotkach, na stronie internetowej parafii
oraz przy zapisach.

9

Prezydent Miasta Katowice informuje, że w niedzielę 14 kwietnia br. w godz. 7.0019.00 w naszej dzielnicy odbędą się wybory do Rady Jednostki Pomocniczej nr 7
Załęże. Zgłoszenia kandydatów na Radnych będzie przyjmować Okręgowa Komisja
Wyborcza w dniach od 5 -15 marca br., z siedzibą przy ul. Gliwickiej 150. Podczas
dyżurów Komisji można będzie również składać kandydatury do składów
obwodowych komisji wyborczych. Szczegóły w gablotce.

10

W tym tygodniu odeszli na spotkanie z Panem:
+ Bogusława Karaś
+ Rafał Nowak
+ Cecylia Szymańska
+ Stanisław Mierzchała
+ Mieczysław Myszak
+ Dariusz Stachoń
Wieczny odpoczynek…

