OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13 – 20 sierpnia A.D. 2017.
1.

Dziś przypada dzień fatimski. O godz. 18:00 Msza św. i Różaniec Fatimski z procesją.
W związku z tym nie będzie dzisiaj nieszporów o godzinie 17:00.

2.

We wtorek (15.08) przypada Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Jest to święto nakazane, w związku z czym mamy obowiązek powstrzymania się od prac niekoniecznych (także od zakupów!) oraz uczestniczenia we Mszy świętej. U nas Msze święte w porządku
niedzielnym: o 7:30, 9:15, 11:00 i 18:00. Także Msza święta w poniedziałek o 18:00 będzie Mszą z Uroczystości Wniebowzięcia. Zapraszamy również we wtorek na Nieszpory
maryjne połączone z poświęceniem ziół i kwiatów – o godz. 17:00.

3.

Dzień Wniebowzięcia to także uroczystości odpustowe w naszych sanktuariach diecezjalnych w Rudach i w Lubecku. Sumy odpustowe w obydwu sanktuariach o godz. 11:00.

4.

W czwartek (17.08) uroczystość św. Jacka – patrona metropolii górnośląskiej.

5.

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

6.

Msza św. i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w intencji rodzin naszej Parafii w piątek o godzinie 18:00.

7.

Kancelaria w tym tygodniu będzie czynna w piątek od godziny 15:30 do 17:00.

8.

W dniach 17 do 19 sierpnia zachęcamy do włączenia się w diecezjalną pielgrzymkę na
Jasną Górę – szczegóły na plakacie oraz na stronie internetowej.

9.

W przyszłą niedzielę Pielgrzymka Kobiet i Dziewcząt do Piekar Śląskich.

10. Nasza doroczna pielgrzymka w tym roku przypadnie w sobotę 9 września. Udamy się do

Sanktuarium „Ecce Homo” w Krakowie – miejsca związanego z osobą i życiem św. Brata
Alberta Chmielowskiego. Koszt będzie wynosił 40,- zł. Zapisywać można się w zakrystii
lub w kancelarii.
11. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”, a w nim m. in. tekst o św. Edycie Stein -

żydówce, która najpierw straciła wiarę, później przyjęła chrzest, wstąpiła do karmelu
i zginęła w Auschwitz, a dziś jest patronką Europy; polecamy też artykuły o powstaniu
warszawskim i o historii modlitw maryjnych.
12. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomagali

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

