Ogłoszenia parafialne
10 czerwca 2018 r.
Uroczystość odpustowa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
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Zapraszamy dziś na uroczyste nieszpory odpustowe o godz. 16.00.
Msza św. w intencji zmarłych parafian będzie sprawowana w poniedziałek o godz. 7.00.
7.00
Spotkanie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej we wtorek po Mszy św. wieczornej na
probostwie.
Legion Maryi zaprasza na Jerycho Różańcowe, czyli całodobową modlitwę różańcową,
różań
która będzie
trwała w różnych parafiach od wtorku wieczora do środy wieczora.
wieczora. W naszej parafii odmówimy
wszystkie cztery części różańca we wtorek w godzinach od 18.45 do 21.00 oraz w środę od 8.45 do
10.30.
W środę przypada 13. dzień miesiąca. Wszystkich czcicieli Matki Bożej Fatimskiej zapraszamy na
Mszę św. o godz. 18.00,
.00, po której odmówimy różaniec i przejdziemy procesją wokół kościoła.
kościoła
Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 8.30.
W tym tygodniu przypada trzeci piątek miesiąca,
miesiąca, dlatego po Mszy św. wieczornej odmówimy
Koronkę do Bożego Miłosierdzia i uczcimy relikwie św. Siostry Faustyny.
Dalsze odwiedziny chorych
horych i osłabionych wiekiem parafian w najbliższą sobotę.
sobotę Prosimy
o zgłoszenia w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
parafial
Pielgrzymka
grzymka osób chorych i niepełnosprawnych do Koniakowa,
Koniakowa, Istebnej i Wisły odbędzie się
w najbliższą sobotę. Wyjazd o godz. 8.00 spod kościoła.
Grupa modlitewna zaprasza na czuwanie poświęcone Sercu Jezusa jako ognisku gorejącej Miłości,
które rozpocznie się Mszą św. w przyszłą sobotę o godz. 18.00.
18.00. Po modlitwie agapa w salce przy
probostwie.. Serdecznie zapraszamy!
Dzisiaj po każdej Mszy św., przy głównym i bocznym wejściu, ministranci oraz młodzież oazowa
sprzedają swojskie ciasta. Dochód ze sprzedaży
sprzedaży zostanie w całości przeznaczony na działalność
grup.
Nasza parafia po raz kolejny organizuje Kurs Alfa.
Alfa Kurs rozpocznie się w październiku i będzie
obejmował 10 spotkań,, podczas których będzie okazja, aby pogłębić swoją wiarę i podzielić się
własnymi wątpliwościami czy doświadczeniami. Zapisy przyjmowane są w kancelarii parafialnej.
Osoby, które pragną powierzyć naszym księżom odprawienie intencji mszalnych w czasie urlopu
proszone są o bezpośredni kontakt z danym księdzem.
Do nabycia jest jeszcze czerwcowy numer naszego miesięcznika „Serce”.
Zachęcamy także do lektury „Gościa Niedzielnego”,
Niedzielnego” w którym m.in. refleksje po referendum
w Irlandii.
Bóg zapłać za złożone dziś ofiary przeznaczone na cele parafialne – na dokończenie remontów
zegara na wieży kościelnego oraz dolnych pomieszczeń domu parafialnego.
parafialnego Kolekta przyszłej
niedzieli będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.
W przyszłym tygodniu będziemy gościć w naszej parafii ks. proboszcza Dariusza Kreihsa,
Krei
który
wygłosi Słowo Boże, a po Mszy,, przed kościołem, poprosi o ofiarę na budowę kościoła Matki Bożej
Różańcowej.
W tym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności śp. Stefanię Paniczek (lat 87)
87
z ul. Górnośląskiej, śp. Piotra Antończyka (lat 44), który dawniej mieszkał przy ul. Orzechowej oraz
śp. Tomasza Lacha (lat 33) z ul. Barbary.
Barbary Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

