Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia duszpasterskie

14.10.2018r. - XXVIII Niedziela Zwykła

1. Msze św. w naszym kościele o godz. 7-9-11-12.15(z udziałem dzieci)-18.

O godz. 17.00 zmiana tajemnic różańcowych.

2. W środę nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy będzie połączone z nabożeństwem
różańcowym o godz. 17.30.

3. Następna niedziela to trzecia w miesiącu, której ofiary składane na tacę są przeznaczone na
spłatę remontu placu przed kościołem. Liczymy na ofiarność i zrozumienie.

4. Nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17.30. Dzieci do prowadzenia różańca
zapraszamy we wtorek a młodzież we czwartek.

5. W niedzielę 21 października w naszej Parafii będziemy gościć Siostry Karmelitanki
Dzieciątka Jezus, które wraz z nami będą modlić się o beatyfikację Czcigodnej Sługi Bożej
Matki Teresy Kierocińskiej, kandydatki na ołtarze z naszego regionu. Na każdej Mszy św.
przybliżą nam jej życie i posługę w Zagłębiu. Odmówimy modlitwę o beatyfikację i otrzymanie
łask za jej przyczyną.
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6. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, aby śmieci powstałe w wyniku
porządkowania grobów, wrzucać do odpowiednich pojemników, a nie zostawiać na alejkach czy
nie daj Boże na sąsiednich grobach. Wypominki za Zmarłych można składać w kancelarii
parafialnej po każde3j Mszy św. Kartki na wypominki są umieszczone na regale z prasą
katolicką.

7. W dniach od 1-13 czerwca 2019r. organizujemy pielgrzymkę autokarową do Grecji śladami
św. Pawła Apostoła. Koszt 1500zł + 700Euro – płatne w ratach. I rata – 350Euro - do końca
roku, jako gwarancja uczestnictwa. Plan jest umieszczony w gablocie i na stronie internetowej
parafii. Serdecznie zapraszamy.

8. Przy wyjściu z kościoła jest puszka na spłatę remontu placu przed kościołem.

9. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na potrzeby kościoła.

10. Bóg zapłać Paniom i z naszej parafii za przygotowanie kościoła na niedzielę.

11. Bardzo prosimy o zaopatrywanie się w prasę katolicką, wyłożoną na regale przy wyjściu z
kościoła.
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