OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 8 – 15 kwietnia 2018
1.

Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na Nieszpory Wielkanocne.

2.

Jutro, w poniedziałek, przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest ona również
obchodzona jako Dzień Świętości Życia. Modlimy się w tym dniu szczególnie w intencji
obrony życia ludzkiego. W czasie Eucharystii o godzinie 18:00 chętni będą mogli złożyć
przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, czyli codziennej, dziewięciomiesięcznej modlitwy za konkretne dziecko już poczęte, aby mogło się urodzić. Deklaracje
przystąpienia do tego pięknego dzieła są wyłożone pod chórem.

3.

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

4.

Młodzi 1. roku formacji przed bierzmowaniem (kl. 6) spotykają się we wtorek na Mszy
św. szkolnej o godzinie 16:30, a następnie mają swoją katechezę w domu katechetycznym.

5.

Na czwartkowej rozprawie w Sądzie Okręgowym w Katowicach została ustalona klasa odporności budynków kościoła i plebanii, na jaką należy wykonać zabezpieczenia i naprawy.
Po uzupełnieniu dokumentacji zostanie wyznaczony termin kolejnej rozprawy. Bóg zapłać
wszystkim, którzy w tej intencji się modlili.

6.

Spotkanie grup Żywego Różańca i Apostolstwa Dobrej Śmierci odbędzie się w czwartek
po Mszy św. wieczornej w domu katechetycznym.

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 piątek przypada Dzień Fatimski. O godzinie 18:00 odprawiona zostanie Msza św.
w intencji Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, po niej zaś – Różaniec Fatimski.

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. 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.
11. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”: „Jezu, ufam Tobie”. Te trzy słowa są kluczem do Bożego miłosierdzia. „Łaski z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem,
a nim jest – ufność” – mówi Jezus św. Faustynie. Ale pierwsza jest ufność Boga względem
mnie. Ufność rodzi ufność. | O tajemnicy małżeńskiego szczęścia, pracy dla silnych facetów i cudzie za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.
12. 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.
13. 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.
14. Dziś po Mszach św. – zbiórka na potrzeby Caritas Diecezjalnej.
Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

