OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 25 lutego – 4 marca 2018
1.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Drogę Krzyżową odprawiamy w piątki o godz. 17:15. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele o godz.
17:00.
W czasie nabożeństw Drogi Krzyżowej tradycyjnie już modlimy się za zmarłych. Zalecki
z czytelnie wypisanymi imionami naszych zmarłych można składać w zakrystii lub
w kancelarii parafialnej.
Na Koronkę do Miłosierdzia Bożego zapraszamy w dni powszednie o godzinie 15:00.

2.

We wtorek na 16:30 zapraszamy na Mszę św. szkolną.

3.

We wtorek po Mszy św. szkolnej zapraszamy na spotkanie Dzieci Maryi i wszystkie
dziewczynki, które chciałyby się do tej grupy włączyć.

4.

Młodzi 2. roku formacji przed bierzmowaniem spotykają się we wtorek na Mszy św.
szkolnej o godzinie 16:30, a następnie mają swoją katechezę w domu katechetycznym.

5.

Młodzi 3. roku formacji przed bierzmowaniem spotykają się we wtorek o godzinie 19:00
w domu katechetycznym.

6.

W tym tygodniu przypada 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota miesiąca. Zapraszamy do
przyjęcia sakramentów świętych, a także do udziału w nabożeństwach: w czwartek
o 17:30 – Godzina Święta i Eucharystia za powołanych, w piątek o 7:00 – Msza św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w sobotę o 8:00 – Msza św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

7.

W czwartek o 19:30 w domu katechetycznym zostanie odprawiona Eucharystia w intencji Szkoły Nowej Ewangelizacji; o 19:00 – czas na wspólną modlitwę i przygotowanie liturgii.

8.

W sobotę od godziny 9:00 – odwiedziny chorych i starszych Parafian. Prosimy, aby chorych zgłosić w zakrystii.

9.

Zapraszamy wszystkich na kolejny Różaniec w intencji odnowy moralnej Narodu Polskiego, który odbędzie się w pierwszą sobotę miesiąca 3 marca, o godz. 12:00, na Rynku
w Bytomiu.

10. W sobotę od 15:00 (od Koronki) zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu.
11. Sakrament pokuty sprawujemy zawsze pół godziny przed Eucharystią, a także w sobotę

od godziny 16:00 do 17:45, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.
12. Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:

- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- piątek od 15:30 do 17:00.
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.
13. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Skoro mamy wszystko, dlaczego jesteśmy

tak nieszczęśliwi? – pytają Europejczycy. Dobrobyt i indywidualizm, które miały być wyznacznikami „nowego lepszego świata”, stały się jego przekleństwem. Stary Kontynent
staje się wyspą samotnych ludzi. | Biskup Herbert Bednorz odegrał wyjątkową rolę

w sierpniu 1980 r. Bez jego posługi sprawa wolnych od pracy niedziel mogłaby przyjąć
inny kształt. Warto to przypomnieć, kiedy przywracamy wolne niedziele.
14. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomagali

przy bieżących pracach, a także Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Bardzo prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00.
15. Dziś po mszach świętych – zbiórka do puszek na pomoc dla dzieci w Afryce.

Kolekta za tydzień będzie przeznaczona na remont Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rusinowicach.
Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

