
 

 

Ogłoszenia parafialne 14 V 2023 Grobniki 
 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 14.05.2023 

• W dzisiejszą niedzielę w naszej parafii uroczystość I Rocznicy Komunii Świętej o 

godzinie 12.00.  

• W tym tygodniu przypadają dni modlitw o urodzaje (poniedziałek-środa) tzw. Dni 

krzyżowe. Msze w tych dniach w poniedziałek o 19.00, wtorek 18.00, środa 19.00.  

Poniedziałek – kaplica MB na ul. Św. Jana – odpowiedzialni rodziny Banach Andrzej 

do rodziny Machi Krzysztof. 

Wtorek – krzyż ul. Sw. Jan przy posesji państwa Kotlarczyk odpowiedzialne rodziny z 

ul. Św. Jana od rodziny Besz Tomasz do rodziny Hołda Bronisław. 

Środa – krzyż na ul. Gliwickiej u rodziny Malik. Do pomocy rodzinie Malik sąsiedzi z 

ul. Gliwickiej. 

• Od piątku (19V) nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 

• W przyszłą niedzielę (21V) uroczystość Wniebowstąpienie Pańskie. W tym dniu 

kolekta remontowa.  

• Nabożeństwo Majowe o godzinie 18.00 a po nim Msza św. 

• Zapraszam na pielgrzymkę do Włoch 9-18.07.2023.Koszt 2990 zł.  

• Zapraszam na pielgrzymkę na Kubę 17-27.01.2024. Koszt 6500 zł i 1750 USD 

• Zachęcam do nabycia Gościa Niedzielnego i Listu Parafialnego.  

• Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni. W tym tygodniu o posprzątanie kościoła 

proszę rodziny z ul. Krótkiej i Wiejskiej: Hipnarowicz Andrzej, Wnęk Stanisław, 

Wnęk Grzegorz, Nizio Roman, Nizio Maria, Albert Krzysztof, Jakubowski Dariusz, 

Konopnicki Damian. Proszę o wykoszenie trawy.  

• O grób księży w miesiącu maj, dbają rodziny: Tkacz Ryszard i Furman Dariusz. 

Sprzątający grób ks. proboszcza dbają również o czystość schodów i wykoszenie 

trawy wkoło pomnika.  

• II zapowiedź przedślubna: Wojciech Skowyra z Grobnik i Daniela Linczewska z 

Głubczyc.  

Kto by wiedział o przeszkodach występujących między tymi osobami, obowiązany jest zgłosić to w 
kancelarii parafialnej lub ks. Proboszcza miejsca. 

Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące zapowiedzi 
przedślubnych zawarte na stronie parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Grobnikach 
umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą. 

 

 

 



 

 

Ogłoszenia parafialne 14 V 2023 DEBRZYCA 
 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 14.05.2023 

• Dzisiejsza niedziela to V Niedziela Zwykła. W Grobnikach uroczystość I Rocznicy 

Komunii Świętej o godzinie 12.00. 

• W tym tygodniu przypadają dni modlitw o urodzaje (poniedziałek-środa) tzw. Dni 

krzyżowe. Msze w tych dniach w poniedziałek o 17.00, wtorek 8.00, środa 17.00.  

Poniedziałek – krzyż na polu u p. Schinka 

Wtorek – krzyż u p. Jakosza  

Środa – krzyż u p. Karwackiego za posesją p. Józefa Sowy.  

• Od piątku (19V) nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 

• W przyszłą niedzielę (21V) uroczystość Wniebowstąpienie Pańskie.  

• Nabożeństwo Majowe o godzinie 17.00 a po nim Msza św. 

• Zapraszam na pielgrzymkę do Włoch 9-18.07.2023.Koszt 2990 zł.  

• Zapraszam na pielgrzymkę na Kubę 17-27.01.2024. Koszt 6500 zł i 1750 USD 

• Zachęcam do nabycia Gościa Niedzielnego i Listu Parafialnego.  

• Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni. W tym tygodniu o posprzątanie kościoła 

proszę rodziny z Widoku: Piasecki Karol, Piróg Bolesław. Proszę o wykoszenie 

trawy przy kościele. 

• O grób księdza Proboszcza Czesława Trybę w maju dba rodzina: Drohomirecki 

Roman. 

• I zapowiedź przedślubna: Marta Rajtak z Debrzyc i Sebastian Zdrzałek z Grabówki. 

Kto by wiedział o przeszkodach występujących między tymi osobami, obowiązany jest zgłosić to w 
kancelarii parafialnej lub ks. Proboszcza miejsca. 

Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące zapowiedzi 
przedślubnych zawarte na stronie parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Grobnikach 
umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą. 

 

 


