Ogłoszenia parafialne
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Zapraszamy dziś na nabożeństwo różańcowe o godz. 16.15, w czasie którego będziemy modlić się
w intencji małżeństw niesakramentalnych.
W tym tygodniu nie będzie środowego spotkania grupy modlitewnej.
W najbliższą środę zapraszamy wszystkie dzieci oraz chętnych dorosłych na Bal Wszystkich
Świętych. Każdego uczestnika obowiązuje strój świętego lub błogosławionego. W przygotowanych
strojach zapraszamy już na godz. 17.00 do kościoła, gdzie nastąpi ogłoszenie wyników konkursu
różańcowego i wręczenie nagród. Po nabożeństwie wszyscy spotykamy się przed kościołem, gdzie
wypuścimy w niebo różaniec, a następnie przejdziemy do domu parafialnego, gdzie odbędzie się
bal. Wykonane przez dzieci różańce można będzie kupić za dobrowolną ofiarę od dnia 1 listopada –
cała zebrana kwota zostanie przekazana na cele misyjne.
W czwartek przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu Msze św. będziemy
sprawować w porządku niedzielnym, a nabożeństwo za zmarłych odprawimy na cmentarzu
o godz. 14.00.
We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Msze św. w naszym kościele o godz. 7.00, 8.30,
10.00 (za zmarłych rodziców ks. abpa Damiana Zimonia) i 18.00.
Zalecki za zmarłych można składać cały czas w zakrystii i kancelarii parafialnej, natomiast
w kaplicy cmentarnej w Uroczystość Wszystkich Świętych od 9.00 do 17.00 oraz w Dzień Zaduszny
od 12.00 do 17.00.
Różaniec za zmarłych zalecanych będziemy odmawiać w kościele w dni powszednie
o godz. 17.15, natomiast w niedziele o godz. 16.15 do czasu wymienienia wszystkich zalecanych.
Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać od południa Uroczystości Wszystkich
Świętych oraz we Wspomnienie Wszystkich Zmarłych Wiernych przez pobożne nawiedzenie
kościoła, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę, modlitwy w intencji Ojca Świętego, odprawienie
spowiedzi i przyjęcie Komunii św., zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek
grzechu, a także poprzez nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone
z modlitwą za zmarłych – choćby tylko w myśli.
Kancelaria parafialna w piątek będzie nieczynna.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź dla dzieci i dorosłych
codziennie przed Mszą św. oraz w środę od godz. 16.30.
W sobotę będziemy obchodzili uroczystość ku czci św. Tarsycjusza. Zapraszamy wszystkich
parafian, a szczególnie całą służbę liturgiczną wraz z rodzinami na Mszę św. o godz. 10.00.
Dzisiaj przed kościołem odbywa się kiermasz stroików i innych dekoracji jesiennych wykonanych
przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2 w Rybniku.
W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym” m.in. o odpustach jako sposobie pomocy tym, którzy zmarli,
oraz dodatek z warunkami uzyskania odpustu.
Od wtorku będzie już można zakupić listopadowy numer naszego miesięcznika „Serce”, w którym
m.in. będzie zamieszczony plan odwiedzin duszpasterskich na okres od 1 do 21 grudnia.
Bóg zapłać za złożone dziś ofiary przeznaczone na misje. Kolekta przyszłej niedzieli będzie
przeznaczona na renowację katowickiej katedry.

Intencje różańca na nadchodzący tydzień:
 poniedziałek: w intencji mieszkańców ulic: Ziemowita, Złotej, Żółkiewskiego
 wtorek: w intencji wdów i wdowców z naszej parafii
 środa: w intencji osób niewierzących

