OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 15 – 22 stycznia A.D. 2017.
1.

Dziś – zamiast Nieszporów – zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu zespołu Przebudzenie z Pyskowic na godzinę 16:30 (!). W skład zespołu wchodzą
głównie dorośli. Mimo niedługiego czasu istnienia zespołu, ma on na swoim koncie pierwsze miejsce na prestiżowym konkursie piosenki religijnej Cantate Deo
w Gliwicach oraz kilkadziesiąt udanych koncertów. Wystąpił też na wspólnym
koncercie z charyzmatycznym CLARET GOSPEL z Wybrzeża Kości Słoniowej.

2.

Na spotkanie Kręgu Biblijnego zapraszamy w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.

3.

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

4.

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

5.

Msze święte w intencji wszystkich rodzin, które w tym roku odwiedziliśmy
z wizytą kolędową, odprawimy w przyszłą niedzielę, 22 stycznia. W tym dniu też,
w ramach kolekty, będzie można złożyć ofiary kolędowe. Będą one w dużej mierze przeznaczone na cele remontowe w naszym kościele.

6.

Sakrament pokuty sprawujemy zawsze pół godziny przed Eucharystią, a także
w sobotę od godziny 16:00 do 17:45, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.

7.

Kancelaria Parafialna w tym tygodniu będzie czynna tylko w czwartek od 9:00
do 11:00.
W pozostałe dni, ze względu na czas ferii i odwiedziny kolędowe, kancelaria będzie nieczynna.

8.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. O tym, dlaczego w Polsce nie następuje gwałtowna laicyzacja, i o jakości naszej wiary | Pusty gest? Przysłowiowy
krzyżyk na drogę? Jaką moc ma błogosławieństwo ojca? | Stanisława Leszczyńska – położna i więźniarka Auschwitz-Birkenau, numer 41335. Przez dwa lata obozu przyjęła około 3 tysięcy noworodków. – Wszystkie urodziły się żywe. Ich celem było żyć – pisze we wspomnieniach.

9. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu po-

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

