OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 22 – 29 kwietnia 2018
1. Obchodzimy dziś odpust Parafialny ku czci Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Słowo Boże
głosi nam nasz tegoroczny rekolekcjonista, ks. Paweł Łukaszyk.
2. O godzinie 16:00 zapraszamy dziś na koncert wielkanocny w wykonaniu zespołu „Wezwani
do chwały”, z par. pw. Bożego Ciała w Miechowicach.
3. Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na Nieszpory odpustowe.
4. Jutro przypada Uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski.
5. We wtorek na 16:30 zapraszamy dzieci na Mszę św. szkolną.
6. 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.
7. W środę przypada święto św. Marka, Apostoła i Ewangelisty. Zapraszamy z tej okazji na
nabożeństwo błagalne o urodzaje ziemskie – o godzinie 17:00 przy krzyżu przy ul. św.
Marka i Tomasza.
8. 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.
9. W przyszłą niedzielę, na godzinę 11:00 zapraszamy do włączenia się w Mszę św. w intencji
rodzin naszej parafii.
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”: Czy program 500 Plus zmienił polską rodzinę?| „Istnieje tylko jeden smutek, nie być świętym” – przypomina Franciszek w adhortacji
„Gaudete et exsultate”. Papież podkreśla, że „świętość jest najpiękniejszym obliczem Kościoła” oraz że o świętość trzeba się bić. Z diabłem, ze sobą, ze światem.| O ataku na siebie, niechęci polityków PiS do uchwalenia ustawy zakazującej aborcji eugenicznej oraz o
naciskach na nich mówi Kaja Godek.
12. Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej organizuje wakacyjny wyjazd rekolekcyjnowypoczynkowy 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. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

