OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 15 – 22 kwietnia 2018
1.

Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na Nieszpory Wielkanocne.

2.

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

3.

Młodzi 1. roku formacji przed bierzmowaniem (kl. 7) spotykają się we wtorek na Mszy
św. szkolnej o godzinie 16:30, a następnie mają swoją katechezę w domu katechetycznym.

1.

Mszę św. za zmarłych Parafian i zmarłych zalecanych odprawimy w środę o godzinie
18:00. Zalecki można składać w zakrystii.

2.

Odpust Parafialny ku czci Pana Jezusa Dobrego Pasterza będziemy obchodzili w tym roku
w przyszłą niedzielę, 22 kwietnia. Słowo Boże będzie nam głosił w tym dniu nasz tegoroczny rekolekcjonista, ks. Paweł Łukaszyk. Sumę odpustową odprawimy o godzinie 11:00.

3.

W dniu odpustu o godzinie 16:00 zapraszamy na koncert wielkanocny w wykonaniu zespołu „Wezwani do chwały”, z par. pw. Bożego Ciała w Miechowicach.

4.

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.

5.

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.

6.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”: „Każdy z nas powołany jest do świętości,
także ty – przekonuje papież Franciszek w swojej najnowszej adhortacji, zatytułowanej
„Gaudete et exsultate”, czyli „Cieszcie się i radujcie”. | Ksiądz z Neapolu, libański mnich,
Włoszka żyjąca 500 lat temu – co sprawia, że tysiące Polaków nagle zaczynają ich czcić? |
O wiarę we Francji upominał się Jan Paweł II, pytając Francję, co zrobiła ze swoim
chrztem. Dziś coraz głośniej upomina się o nią krew współczesnych francuskich męczenników. Najstarsza córa Kościoła, na której wielu postawiło już krzyżyk, nie jest skazana na
zbiorową apostazję.

7.

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.

8.

Jest jeszcze możliwość włączenia się udziału w Seminarium Odnowy Wiary, które prowadzi będzie Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie. Najbliższe spotkanie: w środę o 18:00
w domu katechetycznym. Szczegóły na plakacie i na stronie internetowej parafii.

9.

Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

