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Sakrament Chrztu Świętego 

Sakrament Chrztu Św. – proszę odpowiednio wcześnie zgłaszać dziecko do sakramentu 

chrztu. Rodzice i Rodzice chrzestni są zobowiązani do uczestnictwa w nauce 

przedchrzcielnej. 

 

Sakrament Bierzmowania 

Bierzmowanie zostanie udzielone młodzieży w dniu 21.04. 2020 o godzinie 18.00 – bazylika 

w Rudach. 

 

Uroczystość odpustowa 

W roku 2020 odpust parafialny odbędzie się 11 listopada. Uroczysta suma o godz. 11.00. 

Tradycyjna procesja z lampionami odbędzie się 10 listopada. 

 

Sprawy związane z zawarciem sakramentu małżeństwa 

Termin zawarcia małżeństwa (dzień i godzina) należy ustalić wcześniej. Trzy miesiące przed 

jego zawarciem należy spisać protokół przedmałżeński. Dotyczy to również narzeczonych 

pragnących uzyskać licencję do zawarcia małżeństwa poza własną parafią. 

 

Misje Święte 

W dniach 26.04 do 3.05 będziemy przeżywać Misje Święte. 

 

Uroczystości i wydarzenia parafialne w 2020roku 

 

05 stycznia godz. 10.00       Msza św. w intencji Zawodników i Działaczy LZS Orzeł 

12 stycznia godz. 15.00   Koncert Kolęd – Chór Politechniki Śląskiej 

08 lutego godz. 9.00   Dzień Chorego: Msza święta z sakramentem chorych  

                                   i błogosławieństwem lourdzkim. 

03 maja godz. 10.00            Msza w intencji strażaków z okazji św. Floriana 

07 czerwcagodz. 10.30        Uroczystość Pierwszej Komunii św. 

12 lipca godz. 10.00             Msza w intencji kierowców z okazji św. Krzysztofa  

                                   (błogosławieństwo kierowców i pojazdów) 



23 sierpnia godz. 10.00      Uroczysta suma z okazji rocznicy poświęcenia kościoła  

                                  (kiermasz) 

06 września godz. 10.00     Msza dożynkowa 

11 listopada godz. 11.00 Odpust parafialny 

4 grudnia godz. 9.00  Msza w intencji górników z okazji św. Barbary 

 

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.00 Msza św. w intencji nowych powołań 

kapłańskich i zakonnych. 

Odwiedziny chorych w pierwszy piątek miesiąca od godz. 8.30. 

 

Intencje mszalne 

Zachęcam do zamawiania intencji mszalnych. Można tego dokonywać w kancelarii 

parafialnej oraz po mszach św. w zakrystii. Proszę o zamawianie Mszy św. z większym 

wyprzedzeniem. 

 

Wszystkim Parafianom składam„Bóg zapłać” za życzliwość, troskę o kościół  

i wszelką ofiarność. Licząc na dalsze wsparcie materialne informuję, że ofiary można 

również wpłacać na konto parafialne (istnieje możliwość odpisu od podatku): 

Bank PEKAO 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Marcina w Stanicy 

38 1240 1343 1111 0010 4792 6832 

„darowizna na cele kultu religijnego” 

 

 


