OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
9.09. 2018 – 23 NIEDZIELA ZWYKŁA
Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszego kościoła.
1. Dziś zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 15.30.
2. Dzisiaj o godz. 14.00 odbędą się. nauki przedślubne dla narzeczonych w Domu
Parafialnym.
3. W poniedziałek i wtorek o godz. 9.00. zapraszamy chętnych do mycia okien
w Domu Parafialnym.
4. W środę przypada Uroczystość NMP Piekarskiej, głównej patronki naszej
archidiecezji, w tym dniu święcenia biskupie otrzyma ks. Grzegorz Olszowski.
5. W środę po Mszy św. o godz. 7.30. zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. Intencje modlitewne można składać do środy w zakrystii.
6. W środę o godz. 17.30. do Domu Parafialnego zapraszamy Rodziców dzieci
rocznika 2012 na spotkanie organizacyjne, którzy pragną przygotować swoje
dziecko do Wczesnej Komunii św.
7. W środę po Mszy św. wieczornej do Domu Parafialnego zapraszamy Rodziców
dzieci klasy III na pierwsze spotkanie w ramach przygotowania do I komunii
świętej.
8. W czwartek zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie o godz. 19.00. połączone
z Mszą św., nabożeństwem różańcowym i procesją z figurą Matki Bożej.
9. W sobotę od godz. 8.30 odwiedzimy chorych i starszych Parafian. Prosimy
o zgłoszenia do czwartku w zakrystii.
10. Od tego roku zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski oraz
II Synodu Archidiecezji Katowickiej okres przygotowania do Sakramentu
Bierzmowania rozpoczyna się od VI klasy Szkoły Podstawowej i twa 3 lata.
 W tym roku szkolnym ten sakrament przyjmą uczniowie klasy III Gimnazjum
oraz 8 klasy Szkoły Podstawowej
 W zakrystii są do odebrania deklaracje dla kandydatów do bierzmowania w roku
szkolnym 2018/2019, którzy uczęszczają do szkół poza naszą parafią.
 Także w zakrystii są do odebrania deklaracje dla klas VI i VII, którzy
uczęszczają do szkół poza naszą parafią.
 Osoby starsze, które chciałyby przyjąć ten sakrament proszone są o zgłoszenie
się w zakrystii.
„Bóg zapłać” za ofiary przeznaczone na potrzeby naszego kościoła. W przyszłą niedzielę
kolekta przeznaczona będzie na Wydział Teologiczny UŚ..
Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”: Drodzy Czytelnicy, dziękujemy Wam, że
jesteście z nami już 95 lat. „Gość Niedzielny” obchodzi swój jubileusz

