OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1 – 8 kwietnia 2018
1.

Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na uroczyste Nieszpory Wielkanocne. Jutro Nieszporów nie będzie.

2.

Słowa ogromnej wdzięczności kierujemy do tych wszystkich, którzy w minionym tygodniu przyczynili się do pięknego przygotowania Świąt, oprawy liturgicznej, muzycznej, dekoratorskiej, także sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Bardzo prosimy o dalszą
pomoc codziennie rano od 9:00.

3.

Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny msze święte w porządku niedzielnym. Jest to dzień
modlitwy w intencji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

4.

We wtorek nie będzie Mszy św. szkolnej.

5.

W czwartek w Sądzie Okręgowym w Katowicach odbędzie się kolejna rozprawa dotycząca
odszkodowania z tytułu szkód górniczych występujących w naszym kościele. Bardzo prosimy o modlitwę w tej intencji.

6.

W tym tygodniu przypada 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota miesiąca. Zachęcamy do włączenia się w czwartek o godzinie 18:00 w Eucharystię za powołanych i o nowe powołania;
w piątek, o 7:00 w Mszę św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
i w sobotę, o godzinie 8:00 – w Mszę św. i nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca
NMP.

7.

Chorych i starszych Parafian będziemy odwiedzać z posługą sakramentalną w sobotę od
godziny 9:00. Bardzo prosimy, aby chorych zgłosić w zakrystii.

8.

Nauka przedchrzcielna odbędzie się w sobotę o godzinie 16:00 w domu katechetycznym.

9.

W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Najświętszego Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakramentu pokuty. Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą Mszą św.

10. Kolekta jutrzejsza jest przeznaczona na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Za tydzień po
Mszach św. – zbiórka na potrzeby Caritas Diecezjalnej. Bóg zapłać za wszystkie składane
ofiary.
11. Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:
- wtorek od 9:00 do 11:00.
W pozostałe dni kancelaria będzie nieczynna.
Od przyszłego tygodnia kancelaria będzie czynna o zwykłych porach.
12. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”: Droga do Emaus to ciąg dalszy drogi krzyżowej. Jezus po przejściu przez śmierć idzie drogą człowieka i leczy serca. Spróbujmy
przejść tę drogę. Podpatrzmy, jak odbywa się przywracanie nadziei. | Przyzwyczajony
do umów śmieciowych i niedotrzymywania kontraktów Jan Kowalski może być zdumiony
tym, do czego zobowiązał się Najwyższy, zawierając z nim przymierze krwi i płacąc najwyższą cenę. A ponieważ Bóg, zawierając sojusz nieba z ziemią, przysiągł na samego siebie, nie może zerwać tego paktu!
13. Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej organizuje wakacyjny wyjazd rekolekcyjno-wypoczynkowy w dniach 9-15 lipca br. dla dzieci i młodzieży w wieku 11-20 lat do

Kotliny Kłodzkiej. Cena wyjazdu: 660,- zł (dla ministrantów i Dzieci Maryi są przewidziane
zniżki). Szczegóły – na plakacie pod chórem oraz na stronie internetowej naszej parafii.
14. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które pragną pogłębić swoje życie duchowe, rozpoznać w sobie dary Ducha Świętego i odkryć piękno modlitwy z Pismem Świętym, do wzięcia udziału w Seminarium Odnowy Wiary, które prowadzić będzie Diakonia
Modlitwy Ruchu Światło-Życie. Seminarium trwać będzie 8 tygodni (od 11 kwietnia do 6
czerwca 2018 r.). Spotkania będą się odbywać w każdą środę wieczorem. Szczegóły na
plakacie i na stronie internetowej parafii.

