OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 12 – 19 sierpnia 2018
1.

O godzinie 17:00 zapraszamy na uroczyste Nieszpory niedzielne.

2.

W poniedziałek przypada Dzień Fatimski. O godzinie 18:00 odprawimy Mszę św.
w intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, po niej zaś – Różaniec Fatimski z procesją. Prosimy, aby przynieść ze sobą świece.

3.

W środę przypada Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Jest to święto nakazane, w związku
z czym mamy obowiązek powstrzymania się od prac niekoniecznych oraz uczestniczenia
we Mszy świętej. Zapraszamy na Msze święte: we wtorek o 18:00 oraz w środę zgodnie z
porządkiem niedzielnym. W środę o 17:00 odprawimy Nieszpory maryjne połączone
z poświęceniem ziół i kwiatów.

4.

W piątek obchodzimy uroczystość św. Jacka – patrona metropolii górnośląskiej. Z racji
uroczystości nie ma obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

5.

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.

6.

Kancelaria w czasie wakacji jest czynna:
- we wtorki od godziny 9:00 do 11:00;
- w piątki od godziny 15:30 do 17:00.

7.

W nowym numerze „Gościa Niedzielnego.: o tym, w co wierzy Kościół w sprawie śmierci
Maryi i na czym polegało wniebowzięcie; o śmierci świętego Maksymiliana, którego spojrzenia nie potrafili znieść oprawcy; o dopalaczach – czy obecna zmiana prawa zapewni
skuteczną ochronę przed tymi śmiercionośnymi środkami? Zapraszamy do lektury.

8.

W najbliższy czwartek, 16 sierpnia, wyrusza 26. Diecezjalna Pielgrzymka Piesza na Jasną
Górę. Więcej informacji w zakrystii albo w kancelarii.

9.

Zachęcamy do udziału w parafialnej pielgrzymce do Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie
k. Tarnowa. Wyjazd w sobotę, 8 września, o 7:00, koszt: 50,- zł. Zapisy w zakrystii lub
w kancelarii.

10. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomagali

przy bieżących pracach, także Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00.
11. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

