
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
14 maja 2023 

 

VI Niedziela Wielkanocy  
 
 

Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby 
archidiecezji. 

Za wszelkie ofiary składamy Bóg zapłać. 
 
 
 
 

1 Dziś 0 godz. 16.30 zapraszamy na Nabożeństwo majowe. 
 

2 Przez cały miesiąc maj zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach 
majowych w dni powszednie o godz. 17.30, w soboty i niedziele o 16.30. 
 

3 W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje, noszące 
nazwę Dni Krzyżowych. W ramach Nabożeństw majowych o godz. 17.30 
odbędą się procesje – odpowiednio - do krzyży Misyjnego, Poległych  
i Cmentarnego. 
 

4 We wtorek przypada Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, 
patrona Polski. 
 

5 W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, poświęcony Bożemu 
Miłosierdziu, od którego rozpoczniemy Nowennę przed Uroczystością 
Zesłania Ducha Świętego.  
W tym dniu swoje urodziny obchodzi ks. Abp Wiktor Skworc, pamiętajmy 
o Nim w modlitwie. 
 

6 Za tydzień Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Kolekta będzie 
kolektą specjalną, przeznaczoną na dokończenie remontu elewacji 
zewnętrznej budynku probostwa. 
W katowickiej katedrze Msza św. w intencji małżonków przeżywających 
swoje jubileusze sakramentu małżeństwa. Rozpoczyna ona Metropolitalne 
Święto Rodziny, o którym więcej w najnowszym numerze Podpory Rodzin. 
 

7 Klub Wysoki Zamek zaprasza na 6 spotkań pt. „Jeśli szukasz recepty na 
udane życie!”. Spotkanie New Pastoral odbędzie się w środę 17 maja  
o godz. 18.00. Zapisy i więcej informacji na plakacie oraz u prowadzących 
– Małgorzaty i Marcela Moroń (tel. 603 276 218). Ilość miejsc ograniczona. 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
7 maja 2023 

 

V Niedziela Wielkanocy  
 

Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby 
naszej parafii 

Za wszelkie ofiary składamy Bóg zapłać. 
 
 
 

1 Dziś 0 godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwo majowe. 
 

2 Dziś diakoni WŚSD w Katowicach rozpoczynają rekolekcje przed 
święceniami prezbiteratu, które odbędą się w sobotę 13 maja o godz. 10.00 
w katowickiej archikatedrze. Polecajmy ich oraz ks. rekolekcjonistę naszym 
modlitwom. 
 

3 Przez cały miesiąc maj zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach 
majowych w dni powszednie o godz. 17.30, w soboty i niedziele o 16.30. 
 

4. W sobotę wspominamy Objawienia Fatimskie. O godz. 16.00 Nabożeństwo 
fatimskie z procesją, a o 17.00 Msza św. ku czci BM Fatimskiej  
o nawrócenie grzeszników i za chorych parafian. 
 

5 Za tydzień VI Niedziela Wielkanocy. 
W naszej parafii o godz. 9.00 odbędzie się Uroczystość Wczesnej Komunii 
św., a o 10.30 I Komunii św.  
Kolekta tego dnia będzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji. 
 

6 Zachęcamy do nabycia nowego numeru Podpory Rodzin. Tym razem  
w związku z pielgrzymką mężczyzn do Piekar Śl. poświęcony tematyce 
pielgrzymowania. 
 

7 W tym tygodniu odszedł do Pana:  
+ Eugeniusz Marniok                            Wieczny odpoczynek… 
 

 
  


