OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
30.09. 2018 – 26 NIEDZIELA ZWYKŁA
Kolekta przeznaczona jest na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne
w Katowicach.
1. Dziś zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 15.30.
2. Od poniedziałku rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Różaniec jest streszczeniem
Ewangelii. Zapraszamy wszystkich do udziału w tych nabożeństwach: w niedzielę
o godz. 15.15; w tygodniu o godz. 17.15; oraz w piątek po Mszy św. szkolnej
ok. godz.16.30.
3. W środę po Mszy św. o godz. 7.30. zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. Intencje modlitewne można składać do środy w zakrystii.

4. W środę o godz. 17.30 zapraszamy na comiesięczne spotkanie dla rodziców dzieci
przygotowujących się do wczesnej komunii św.
5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
Spowiedź św. dla dzieci - czwartek o godz. 17.30
w I piątek o godz. 15.30 – dzieci po wczesnej komunii św. z rodzicami
Spowiedź św. dla młodzieży klasa VIII i III gimnazjum – w I piątek o godz. 17.00.
6. W piątek na Mszy św. szkolnej o godz. 16.00 zostaną poświęcone różańce dla dzieci,
które przygotowują się do I komunii św. i wczesnej komunii św.
7. W piątek zapraszamy młodzież na Mszę św. młodzieżową o godz. 18.00.
8. W sobotę na godz. 7.00 Dzieci Maryi zapraszają na wspólne śpiewanie Godzinek ku
czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
9. Od 6 października w każdą sobotę od godz. 10.00 do 12.00 w Domu Parafialnym
uczniowie szkół podstawowych i średnich mogą skorzystać z pomocy nauczyciela
polonisty.
10. W sobotę 6 października od godz. 10.30 zapraszamy na VII Archidiecezjalną
Pielgrzymkę parafialnych wspólnot „Żywego Różańca” i Legionu Maryi do Katedry
Chrystusa Króla w Katowicach.
11. W sobotę 6 października o godz. 11.00 zapraszamy na XV pielgrzymkę nauczycieli
pracujących oraz emerytów i wszystkich pracowników oświaty wraz z rodzinami do
sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej w Piekarach Śląskich.
12. W przyszłą niedzielę o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania grup: I,II, i III w Domu Parafialnym.
„Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne
w Katowicach.
W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.: o Świętej Teresie z Lisieux, która pokazała nam,
jaką drogą można wspiąć się do nieba; o wizycie papieża Franciszka na Litwie
W „Małym Gościu Niedzielnym”: kolorowy silikonowy różaniec na rękę; 160 lat po
objawieniach Matki Boskiej z Lourdes.

