Ogłoszenia parafialne
11 lutego 2017 r.
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Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Pamiętajmy w modlitwach o osobach chorych
i wszystkich, którzy się nimi opiekują. W naszej parafii Dzień Chorego będziemy obchodzić 3 marca.
Od dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który zakończy
I Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Trzeźwości. Zachęcamy do abstynencji od napojów
alkoholowych. Można również
nież dokonać wpisu do Księgi Abstynencji, która jest wyłożona przy
bocznym ołtarzu.
Jutro po Mszy św. porannej rozpoczynamy czterdziestogodzinną adorację Najświętszego
Sakramentu,, która potrwa do wtorku wieczora.
wieczora Plan adoracji:
9.00 Bukowina
12.00 Siostry
Siostr Zakonne
15.00 Dzieci
10.00 Wroncka
13.00 Dworzec i Karolinka
16.00 Młodzież
11.00 Wielka Strona
14.00 Kolonia Rymer
17.00 Pozostali parafianie
Z racji dwudniowej adoracji w tym tygodniu nie będzie adoracji czwartkowej.
W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna czas Wielkiego Postu.
W tym dniu obowiązuje post ścisły (ilościowy i jakościowy), czyli można zjeść jeden posiłek do
syta.
Msze
św.
z
obrzędem
posypania
głów
popiołem
sprawowane
będą
o 7.00, 8.30, 10.00, 16.00, 18.00.
W najbliższy piątek ks. bp Adam Wodarczyk, podczas Mszy św. o godz. 17.00, udzieli naszej
młodzieży
sakramentu
bierzmowania.
Bierzmowańców
zapraszamy
na
próby:
w poniedziałek po Mszy św. wieczornej w kościele oraz w czwartek również po Mszy św.
wieczornej. Na czwartkową próbę zapraszamy również świadków bierzmowania. Kolekta podczas
bierzmowania będzie przeznaczona na Fundusz stypendialny im. bł. Emila Szramka.
Z racji wizytacji kancelaria parafialna będzie w piątek nieczynna. W tym dniu nie będzie także Mszy
św. szkolnej.
W okresie Wielkiego Postu zapraszamy wszystkich do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej
w każdy piątek o godz. 7.30 i 17.15 oraz o godz. 16.00 dla dzieci. Zalecki za zmarłych na wieczorną
Drogę Krzyżową można składać
adać w zakrystii. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, które w tym roku
będzie głosił ks. Grzegorz Matuszczyk będą w niedziele o godz. 16.15.
Dalsze odwiedziny chorych i osłabionych wiekiem parafian w najbliższą sobotę.
sobotę Prosimy
o zgłoszenia w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
W najbliższy wtorek w Bazylice Św. Antoniego w Rybniku rozpoczynają się katechezy dla dorosłych
i młodzieży. Szczegóły na plakatach.
W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, co walentynkowe serca mają wspólnego
z sypaniem popiołu na głowę.
Bóg zapłać za złożone dziś ofiary.
ofiary Kolekta w środę popielcową będzie mieć charakter jałmużny
postnej, natomiast kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.
W tym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności śp. Eugeniusza Bierzę (lat 58)
z ul. Garbocze oraz śp. Jana Zawiołę
Zawiołę (lat 85) z ul. Hetmańskiej. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie…

