Ogłoszenia duszpasterskie 2 – 9 kwietnia 2017.
1.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele o godz. 17:00.
Droga Krzyżowa – w piątki o godz. 17:15. (Zalecki za zmarłych można składać
w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.)
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie w dni powszednie o godzinie
15:00.

2.

Rodziców dzieci pierwszokomunijnych zapraszamy na spotkanie w poniedziałek na godzinę 19:00.

3.

Dzieci szkolne zapraszamy na Mszę św. szkolną we wtorek o godzinie 16:30.

4.

Młodzi bierzmowani w tym roku mają swoje spotkanie we wtorek o 19:00. Serdecznie zapraszamy.

5.

Na spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej zapraszamy wszystkich jej
członków w środę po Mszy św. wieczornej na godzinę 19:00.

6.

W tym tygodniu przypada 1. czwartek i 1. piątek miesiąca. Zapraszamy do przyjęcia sakramentów świętych, a także do udziału w nabożeństwach: w czwartek
o 17:30 – Godzina Święta i Eucharystia za powołanych, w piątek o 7:00 Msza
św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

7.

W czwartek o 19:30 w domu katechetycznym zostanie odprawiona Eucharystia
w intencji Szkoły Nowej Ewangelizacji; o 19:00 – czas na wspólną modlitwę
i przygotowanie liturgii.

8.

W sobotę od 9:00 będziemy odwiedzać chorych i starszych Parafian z posługą
sakramentalną. Będą to już odwiedziny świąteczne. Prosimy, aby chorych zgłosić w zakrystii.

9.

Nauka przedchrzcielna odbędzie się w sobotę o godzinie 16:00 w domu katechetycznym.

10. W czasie mszy św. w sobotę o godzinie 18:00 ks. dziekan dokona promocji i pobłogosławi nowych ministrantów Słowa Bożego z naszego dekanatu. Pośród
nich zostanie ustanowionych także czterech nowych lektorów z naszej parafii.
11. Zachęcamy wszystkich na projekcję filmu „Szare Anioły” w sobotę 8.04. o godz.
17:00 w Bytomskim Centrum Kultury. Są to mocne i prawdziwe historie ludzi
dotkniętych przez życie, którym pomagają bracia Franciszkanie Odnowy pracujący w najtrudniejszych miejscach na świecie: pośród gangów narkotykowych w
Irlandii, prostytutek w Anglii, czy też pośród więźniów w Hondurasie. Bilety w
cenie 15 zł są do nabycia w zakrystii.

12. Sakrament pokuty sprawujemy zawsze pół godziny przed Eucharystią, a także
w sobotę od godziny 16:00 do 17:45, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.
13. Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:
- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- środa i piątek od 15:30 do 17:00.
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.
14. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. „Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi On jest obrażany, i
dla uproszenia nawrócenia grzeszników” – ta prośba anioła przekazana dzieciom z Fatimy dotyczy i nas. | Chrześcijanie z indyjskiego stanu Orisa zostali
brutalnie zamordowani prawie 9 lat temu. Ich proces kanonizacyjny nabiera
tempa. | O tym, czy Bóg uzdrawia przy kluskach i roladach.
15. 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.
16. Po Mszach świętych można nabywać świece wielkanocne rozprowadzane, jak
co roku, przez Caritas. Dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na dożywianie
dzieci w szkołach.
17. W przyszłą niedzielę po Mszach świętych siostry będą zbierały ofiary na kwiaty
do Bożego Grobu. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

