
 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 

25.10. 2020 – UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA 

WŁASNEGO  

 
 
1. Wznawiamy transmisję Mszy św. z naszego kościoła przez Internet w niedziele  

 o godz. 10.00. 

Nazwa kanału: I-BAN Bielszowice 

Link: https://m.youtube.com/channel/UCZtyXsGGaeumD9mzc9WPMZw 

Obecnie w naszym kościele może uczestniczyć w Mszy św. tylko 60 osób  

Prosimy wszystkich Parafian o duchowe łączenie się do uczestnictwa w liturgii. 

 

2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwie różańcowym dzisiaj w niedzielę 

            o godz. 15.15. 

 

3. We wtorek o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Służby Zdrowia. 

 

4. Przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Prosimy o wcześniejsze 

przygotowanie grobów. Śmieci składamy tylko na wyznaczone miejsca. Zalecania za 

zmarłych można składać już dziś w Domu Parafialnym i w zakrystii. W przyszłą 

niedzielę zostanie przygotowany pojemnik do którego będzie można wrzucać 

wcześniej napisane zalecania.  

 

5. 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. 

 

6. W sobotę serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00. z okazji urodzin 

             ks. Andrzeja Kosa. 

 

7. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół 

w tym dniu oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, 

wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci 

zaprowadziła do świętości. Przypomina prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi ich 

orędownictwie za nami. 

Uroczyste nieszpory świąteczne i nabożeństwo za zmarłych odprawimy o godz. 14.00 

w kościele. Nie będzie procesji na cmentarz. 

 

         „Bóg zapłać” wszystkim za wpłaty na potrzeby naszego kościoła i parafii na  konto 

          parafialne: 13 1020 2401 0000 0602 0155 3585 i za dzisiejsze ofiary, a za tydzień 

          kolekta przeznaczona będzie na renowację katowickiej katedry. 

          Z okazji dzisiejszej Uroczystości Rocznicy Poświęcenia Kościoła składamy serdeczne 

          podziękowanie za  wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego kościoła i parafii. 

W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.: czy istnienie innych religii jest  zgodne z 

wolą   Boga, czy też wyłącznie błędem ludzkim? Na to pytanie odpowiada Deklaracja o 

stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Mija właśnie 55 lat od jej podpisania; 

jakie mamy powody kryzysu powołań zakonnych? Czy posłuszeństwo może być drogą 

do wolności? 

https://m.youtube.com/channel/UCZtyXsGGaeumD9mzc9WPMZw

