Ogłoszenia parafialne
7 stycznia 2017 r.
Święto Chrztu Pańskiego
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Dzisiaj urodziny obchodzi ks. Krzysztof, natomiast w przyszłą niedzielę – ks. Paweł. Naszym
księżom wikarym składamy serdeczne życzenia – życzymy im wielu łask Bożych, darów
Ducha Świętego, opieki Matki Bożej i ludzkiej życzliwości każdego dnia.
dnia Wszystkich
parafian zapraszamy na Mszę św. w intencji księży jubilatów w czwartek o godz. 18.00.
Wraz z Prezydentem Miasta Rybnika oraz Domem Kultury zapraszamy wszystkich parafian
na Koncert Noworoczny, który odbędzie się dzisiaj po Mszy św. wieczornej w kościele.
W czasie koncertu wystąpi Miejska Orkiestra
Orki
Dęta „Rybnik” z wokalistami,
wokalista
a gościem
specjalnym będzie Piotr Cugowski.
Cugowski
Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej we wtorek po Mszy św. wieczornej na
probostwie.
Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 8.30.
Msza św. szkolna w piątek o 16.30.
Msza św. chrzcielna w sobotę o godz. 16.30. Nauki przedchrzcielne w piątek po Mszy św.
wieczornej w salce przy probostwie.
Członków grup parafialnych, a także wszystkich
wszystkich pozostałych parafian, zapraszamy
zap
do
wspólnego
ólnego kolędowania w ramach bożonarodzeniowego dnia wspólnoty wspólnot.
Kolędować
dować będziemy w piątek po Mszy św. wieczornej w kościele.. Oczywiście zachęcamy
także do udziału w Eucharystii o godz. 18.00.
W przyszłą niedzielę,, o godz. 16.00, zapraszamy na koncert kolęd
olęd w wykonaniu
wykona
chórów:
„Słowiczek” z Popielowa, „Cantate
Cantate Deo”
Deo z Rybnika oraz Chóru im. Adama Mickiewicza
z Niedobczyc.
W miesiącu styczniu nie będzie odwiedzin chorych.
Bilety na XVII Bezalkoholowy Charytatywny Bal Karnawałowy, który odbędzie się
27 stycznia w Domu Kultury, są do nabycia w kancelarii parafialnej oraz w sekretariacie Domu
Kultury.
Klub Honorowych Dawców Krwi w Niedobczycach zaprasza do udziału w akcji krwiodawstwa,
krwiodawst
która odbędzie się 18 stycznia w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Rymera.
Do nabycia jest jeszcze styczniowy numer
num naszego miesięcznika „Serce”.
„Serce”
W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym” m.in. o nowym biskupie Paryża, który jest lekarzem,
a święcenia kapłańskie przyjął dopiero w wieku 44 lat.
Bóg zapłać za złożone dziś ofiary.
ofiary Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby
archidiecezji.
W tym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności śp. Stanisława Wasilewskiego (lat 62)
z ul. Barbary – jego pogrzeb będzie we wtorek o godz. 8.45 w kościele.
kościele Wieczny odpoczynek
racz mu dać Panie…

