Ogłoszenia parafialne
8 kwietnia 2018 r.
2. Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego
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Dzisiaj odpust w Parafii Miłosierdzia Bożego w Niewiadomiu. Z tej racji u nas nie będzie
nieszporów.
W poniedziałek obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to dzień świętości
życia, w którym modlimy się za dzieci poczęte, a nienarodzone.
nienarodzone
Wszystkie Dzieci Maryi oraz ich rodziny zapraszamy na Mszę św., która w ich intencji
będzie sprawowana
awowana również w poniedziałek o godz. 18.00. Podczas tej Eucharystii
dokonamy uroczystego poświęcenia nowego sztandaru Dzieci Maryi.
Spotkanie grupy modlitewnej „W Sercu Jezusa” w środę po Mszy św. wieczornej w kościele.
Spotkanie będzie poprzedzone konferencją na temat sakramentu bierzmowania.
Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 17.00.
Msza św. szkolna w piątek o godz. 16.30.
Msza św. chrzcielna w sobotę o godz. 16.30. Nauki przedchrzcielne w piątek po Mszy św.
wieczornej w kościele.
Pierwsza spowiedź dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej ze Szkoły
Podstawowej nr 22 w najbliższą sobotę o godz. 10.00.
10.0
W tym miesiącu nie będzie odwiedzin chorych.
Wszystkich członków Towarzystwa Przyjaciół Seminarium prosimy o zgłoszenie się
w zakrystii po Mszach św. W zakrystii mogą również zapisać się osoby,
os
które chciałyby
dołączyć do Towarzystwa Przyjaciół Seminarium.
Obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie na terenie Niedobczyc odbędzie się
w najbliższy poniedziałek i wtorek. Punkty i godziny szczepień znajdują się na plakacie
w gablotce.
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku zaprasza na Targi Pracy, które odbędą się w najbliższy
czwartek.
Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego im. Frycza-Modrzewskiego
Frycza Modrzewskiego w Rybniku zaprasza na
Dzień Otwarty szkoły w sobotę w godz. 9.00-13.00.
9.00
Do nabycia jest jeszcze kwietniowy numer naszego miesięcznika „Serce”.
Polecamy także „Gościa Niedzielnego”,
Niedzielnego” a w nim m.in. o słowach „Jezu, ufam Tobie”, które są
kluczem do Bożego Miłosierdzia.
Bóg zapłać za złożone dziś ofiary przeznaczone na Caritas archidiecezji, natomiast przed
kościołem będzie zbiórka na pomoc dzieciom z Aleppo. Kolekta przyszłej niedzieli będzie
przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
W tym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności śp. Agnieszkę Michalską Michalską (lat 91)
91
z ul. Gruntowej oraz śp. Klarę Gojny (lat 86) z ul. Olszyckiej. Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie…

