
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

III Niedziela Wielkanocna – 18 kwietnia 2021 r. 

 
Dzisiaj Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Ogólnopolski Tydzień Biblijny.  

 

Nieszpory o godz. 16.00. 

 

Katecheza uzupełniające dla dorosłych we wtorek. Chętni przychodzą na godz. 18.00 na 

Eucharystię oraz katechezę po Mszy św. w kościele. 

 

W środę 21 kwietnia odbędzie się czwarty Zabrzański Wieczór ze Świętym Józefem 

w naszym kościele. Eucharystii przewodniczyć będzie i konferencję o św. Józefie wygłosi ks. 

Adam Brzyszkowski, kustosz Sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Po konferencji 

różaniec prowadzony przez mężczyzn oraz nabożeństwo przez wstawiennictwo naszego 

patrona. Zakończenie Apelem Jasnogórskim. Serdecznie zapraszamy do udziału w kościele i 

transmisji internetowej. 

 

Msza św. szkolna w czwartek o godz. 16.30.  

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli to tzw. „kolekta specjalna”, przeznaczona na potrzeby naszej 

parafii. Serdeczne „Bóg zapłać” za składane ofiary. 

 
Uprzejmie informujemy, że dnia 8 maja br., Dawid Pytlik, s. Damiana i Barbary z d. Kochańska, 

ur. 5 sierpnia 1997 r. w Mikołowie, alumn V roku w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium 

Duchownym w Opolu, ma zamiar przyjąć święcenia diakonatu, a w przyszłości święcenia 

kapłańskie. Kto by wiedział o zasadniczej przeszkodzie winien o tym powiadomić ordynariusza 

miejsca lub proboszcza. 

 

W naszym kościele, Kościele Jubileuszowym w Roku Świętego Józefa,  

mamy stały konfesjonał: Zapraszamy do spowiedzi od poniedziałku do soboty w godz.: 11.00 

– 12.00 oraz 16.00 – 18.00. W tych dniach też adoracja Najświętszego Sakramentu w godz.: 

16.00 – 18.00. 

 

Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego. 

 

Zgodnie z wskazaniami w czasie nabożeństw w kościele może przebywać maksymalnie taka 

ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało 20 m² powierzchni użytkowej kościoła. W 

naszym kościele jest to 98 osób przebywających jednocześnie w kościele. Pamiętajmy także 

o zasadzie dystansowania się, czyli zachowaniu odległości minimum ok. 1,5 m. W kościele 

oraz w jego otoczeniu obowiązuje również zakrywanie ust i nosa. Wiernych będą liczyć 

panowie z Bractwa Najświętszego Sakramentu. 

 

Przypominamy o transmisji online z naszego kościoła Mszy Świętej niedzielnej o godz. 

10:30 na parafialnym kanale YouTube. 

 

W następną niedzielę Dobrego Pasterza (25 kwietnia) przypada Światowy Dzień Modlitw o 

Powołania, który rozpoczyna tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. 
 


