OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Kolekta dzisiejsza zostanie przeznaczona na potrzeby archidiecezji.
2. Nieszpory dzisiaj o godz. 16.30.
3. Obchody liturgiczne tygodnia:
- wtorek – wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora
Kościoła.
4. W poniedziałek o godz. 8.00 zapraszamy dzieci na Mszę św. z okazji
rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego.
5. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza
sobota. Zachęcamy do korzystania z sakramentów świętych.
6. Dzieci, rodziców, nauczycieli zapraszamy na Mszę św. szkolną w czwartek
o godz. 17.00, podczas której będziemy błogosławili tornistry uczniów klas
pierwszych. Okazja do spowiedzi św. od godz. 16.30.
7. Młodzież, szczególnie przygotowującą się do sakramentu bierzmowania,
zapraszamy wraz z rodzicami na Mszę św. młodzieżową z okazji rozpoczęcia
nowego roku szkolnego i katechetycznego. Okazja do spowiedzi św. od godz.
18.00.
8. W piątek po Mszy św. porannej zapraszamy na nabożeństwo do
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
9. W piątek odbędzie się objazd chorych. Zapisy przyjmujemy w zakrystii.
10. W piątek o godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
11. W piątek o godz. 19.30 zapraszamy na Mszę św. 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. W sobotę o godz. 16.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu
z okazją do spowiedzi św.

14. W przyszłą niedzielę odbędzie się pielgrzymka do sanktuarium NMP w
Pszowie. Wyjście pielgrzymów o godz. 7.00 spod kościoła. Pielgrzymów
polecamy naszej modlitwie.
15. Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na budowę kościoła
w Jankowicach.
16. Zapraszamy członków grup parafialnych oraz osoby, które chciałby do nich
należeć na spotkania: oaza młodzieżowa – w piątki o godz. 17.45 do salki
parafialnej, ministrantów – w soboty o godz. 9.00 do kościoła, Dzieci Maryi –
w soboty o godz. 10.00 do salki parafialnej.
17. 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!
18. Zachęcamy do zakupu „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Miłujcie się”,
naszego informatora parafialnego.

