Ogłoszenia parafialne
4 listopada 2018 r.
31. niedziela zwykła
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Zapraszamy dziś na nabożeństwo różańcowe o godz. 16.15 w intencji zmarłych
zalecanych. W dni powszednie różaniec odmawiamy o godz. 17.15 do czasu
wymienienia wszystkich zalecanych. Msze św. za zmarłych zalecanych będą odprawione
w grudniu oraz w styczniu.
W poniedziałek przypada w naszej parafii dzień wiecznej adoracji Najświętszego
Sakramentu. Adorację rozpoczniemy o godz. 8.30, a zakończymy przed różańcem za
zmarłych. Zachęcamy do czuwania przy Panu Jezusie i do osobistej modlitwy w ciszy.
Msza św. w intencji zmarłych członków Legionu Maryi w środę o godz. 8.00.
Spotkanie animatorów bierzmowania w poniedziałek po Mszy św. wieczornej
w oratorium.
Spotkania bierzmowańców od wtorku do czwartaku wg podziału na grupy.
Spotkanie grupy modlitewnej w środę po Mszy św. wieczornej.
Pierwsza z cyklu konferencji przybliżających nauczanie św. Jana Pawła II w najbliższy
piątek po Mszy św. wieczornej w domu parafialnym. Konferencję pt. „O odczytywaniu
współczesnych znaków czasu w duchu Jana Pawła II” wygłosi ks. prof. Arkadiusz
Wuwer.
Msza św. szkolna w piątek o godz. 16.30, natomiast młodzież zapraszamy w tym dniu na
Eucharystię na godz. 19.15. Przed Mszą okazja do spowiedzi.
Msza św. chrzcielna w sobotę o godz. 16.30. Nauki przedchrzcielne w piątek po Mszy św.
wieczornej.
Odwiedziny chorych i osłabionych wiekiem parafian w soboty 11 i 18 listopada. Prosimy
o zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii
W przyszłą niedzielę będziemy w całym kraju świętowali 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Msza św. w intencji Ojczyzny będzie sprawowana o godz.
9.00. Po Eucharystii przejdziemy procesją pod pomnik ku czci poległych w okresie
Powstań Śląskich oraz w czasie II Wojny Światowej, który mieści się przy
ul. Górnośląskiej. Tam będzie okazja, aby pomodlić się, złożyć kwiaty i zapalić znicz.
Różańce własnoręcznie wykonane przez nasze dzieci można nabyć za dobrowolną
ofiarę. Cały dochód będzie przeznaczony na cele misyjne.
Do nabycia jest listopadowy numer naszego miesięcznika „Serce”. Polecamy także
„Gościa Niedzielnego” oraz „Małego Gościa”.
Bóg zapłać za złożone dziś ofiary przeznaczone na renowację katowickiej katedry.
W przyszłą niedzielę przed kościołem będzie zbiórka na Fundację Papieską Pomoc
Kościołowi w Potrzebie.

