OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Zapraszamy na Nieszpory dzisiaj o godz. 16.30.
2. Kolekta dzisiejszej niedzieli zostanie przeznaczona na potrzeby parafii.
3. Obchody liturgiczne tygodnia:
- wtorek – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,
- środa – wspomnienie św. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu,
biskupów i doktorów Kościoła,
- niedziela – uroczystość Objawienia Pańskiego.
4. W poniedziałek z okazji kończącego się roku kalendarzowego o godz.
16.30 zapraszamy na nabożeństwo dziękczynno-błagalne, z kolei o godz.
23.45 na nabożeństwo z okazji zakończenia 2018 roku i rozpoczęcia
nowego.
5. We wtorek z okazji Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Msze św. będą
odprawiane wg porządku niedzielnego, tj. 8.00, 10.30, 17.00.
6. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
Zachęcamy do korzystania z sakramentów świętych.
7. Dzieci, rodziców, nauczycieli zapraszamy na Mszę św. szkolną w czwartek
o godz. 17.00. Okazja do spowiedzi św. od godz. 16.30.
8. W piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo do Najświętszego Serca
Pana Jezusa.
9. W piątek o godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
10. Młodzież naszej parafii zapraszamy na spotkanie Ruchu Światło-Życie,
które rozpocznie się w piątek Mszą św. o godz. 17.00.
11. W piątek o godz. 19.30 zapraszamy na Mszę św. w intencji chorych z
modlitwą uwielbienia.
12. W sobotę o godz. 7.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji żywych i
zmarłych członków Żywego Różańca. Po Mszy św. nabożeństwo do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.

13. Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. w sobotę
o godz. 16.00.
14. W niedzielę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego. Jak co roku do
naszej parafii zawita orszak Trzech Króli, który przybędzie do nas, aby
podczas Eucharystii o godz. 10.30 pokłonić się Nowonarodzonemu. W
tym dniu nastąpi także podsumowanie kolędowania misyjnego.
15. W niedzielę obchodzimy także Dies Episcopi – modlimy się za naszego ks.
arcybiskupa i biskupów pomocniczych – Marka, Adama, Grzegorza.
16. Kolekta we wtorek, w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, zostanie
przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach, z
kolei w przyszłą niedzielę na misje.
17. Odwiedziny duszpasterskie w tym tygodniu:
- dzisiaj – ul. Wiśniowa, Fiołkowa, Tulipanowa, Poziomkowa
(rozpoczęcie o godz. 13.00).
- środa – ul. Bitwy Olzańskiej od początku (rozpoczęcie o godz. 13.30),
- czwartek – ul. Wysoka, Olszynkowa, Sosienkowa od końca
(rozpoczęcie o godz. 13.30),
- piątek – ul. Kruczkowskiego od początku, Jagielnia, Akacjowa
(rozpoczęcie o godz. 13.30),
- sobota – ul. Wygonowa od początku (rozpoczęcie o godz. 10.30),
18. Ofiary z odwiedzin duszpasterskich zostaną przeznaczone na budowę
oratorium.
19. Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie pomagali w pracach w
kościele i wokół kościoła. Za wszelki trud, wysiłek i poświęcony czas z
serca Bóg zapłać!
20. Zachęcamy do zakupu „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Miłujcie
się”, naszego informatora parafialnego.

