OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29 kwietnia – 6 maja 2018
1. Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na Nieszpory wielkanocne.
2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych: w tygodniu o godzinie 17:30, natomiast w niedziele o godzinie 17:00.
3. We wtorek nie będzie Mszy św. szkolnej.
4. W czwartek przypada Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Msze św. w naszym kościele o godzinie 7:00, 10:00 i 18:00. O godzinie 10:00 odprawimy Eucharystię w intencji
Ojczyzny.
5. 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.
6. Chorych i starszych Parafian będziemy odwiedzać z posługą sakramentalną w sobotę od
godziny 9:00. Bardzo prosimy, aby chorych zgłosić w zakrystii.
7. 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.
8. W przyszłą niedzielę 6 maja, wspólnie z Parafią św. Rodziny w Bytomiu-Bobrku, odprawimy
nabożeństwo Drogi Światła – analogiczne do Drogi Krzyżowej – pójdziemy śladami Pana
Jezusa Zmartwychwstałego. Nabożeństwo to rozpocznie się o godzinie 16:00 przed naszym
kościołem i procesyjnie, z uwielbieniem i śpiewem pójdziemy do kościoła w Bobrku, gdzie
nastąpi zakończenie. Jeżeli ktoś miałby taką ochotę lub potrzebę, w Bobrku o 17:00 jest
odprawiana niedzielna Eucharystia. Serdecznie zapraszamy.
9. Kancelaria Parafialna w tym tygodniu jest czynna tylko w piątek od 15:30 do 17:00.
10. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”: Walkę postu z karnawałem wygrywa… post.
Chętniej organizujemy pokutną Drogę Krzyżową niż chwalebną Drogę Światła. Czy to naturalne proporcje w wierze, która nie miałaby sensu, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał? |
O nauczaniu religii w europejskich szkołach i bierzmowaniu, które nie jest duchową maturą. | Prawie 200 mln chrześcijan na całym świecie jest narażonych na szczególnie silne
prześladowania. Zabijanie ludzi i palenie kościołów jest faktem.
11. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

