OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na VI Niedzielę Zwykłą - 11.02.2018r.
1. Nabożeństwo popołudniowe dziś o godz. 16.00.
2. W poniedziałek i wtorek tj. 12 i 13 lutego br. przypadają tzw. „dni eucharystyczne”. Z tej
okazji w naszym kościele odbędzie się całodzienna Adoracja Najśw. Sakramentu od godz.
9.00 do 18.00. Wiernych zachęcamy do licznego uczestnictwa w spotkaniu z Chrystusem
Eucharystycznym.
3. W poniedziałek 12 lutego br. o godz. 17.15 w kaplicy zakonnej odprawiona zostanie Msza
św. hospicyjna.
4. Również w poniedziałek 12 lutego br. o godz. 18.45 w kościele spotkanie wszystkich
kandydatów do bierzmowania. Obecność obowiązkowa.
5. We wtorek 13 lutego br. w godzinach od 9.00 do 12.00 w salce „Caritas” wydawane będą
artykuły spożywcze i bony żywnościowe na miesiąc luty.
6. 14 lutego br. przypada Środa Popielcowa. Msze św. w naszym kościele odprawione będą o
godz. 6.30, 8.00, 9.30, 16.30 i 18.00. Nasi kapłani na wszystkich Mszach św. będą posypywać
głowy wiernych popiołem na znak pokuty i rozpoczęcia okresu Wielkiego Postu. W tym
dniu obowiązuje post ścisły tzn. jakościowy i ilościowy. Kolekta ze Środy Popielcowej
przeznaczona jest na Misjonarzy diecezji gliwickiej. W tym dniu nowenny do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych nie będzie.
7. Dzieci zapraszamy na Mszę św. „szkolną” w czwartek 15 lutego br. o godz. 16.30. Po niej
spotkanie Grupy Dodatkowej w salce katechetycznej. Okazja do spowiedzi św. przed Mszą
św. o godz. 16.00
8. Również w czwartek 15 lutego br. o godz. 19.00 w naszym kościele odprawiona zostanie
Msza św. z modlitwą o uzdrowienie.
9. W piątek 16 lutego br. po Mszy św. o godz. 8.00 i o godz. 17.00 odprawione zostanie
nabożeństwo Drogi Krzyżowej z wypominkami za Zmarłych
10. W przyszłą niedzielę 18 lutego br. przeprowadzona zostanie w naszym kościele zbiórka ofiar
na organizację Misji Świętych w parafii.
11. Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć prasę
katolicką, „Informator Parafialny” oraz inne dewocjonalia.
12. Przez cały Wielki Post zachęcamy wiernych do przynoszenia artykułów żywnościowych,
środków chemicznych i higieny osobistej, które przeznaczymy na świąteczną pomoc
biednym i potrzebującym. Dary można składać w Kancelarii Parafialnej.
13. Naszych Parafian i wiernych zachęcamy do duchowego przygotowania się do Misji
Świętych, które nasza parafia przeżywać będzie w dniach od 4 do 11 marca br. Po
wszystkich Mszach św. modlimy się o błogosławione owoce Misji w naszej parafii.

14. Parafian informujemy, że 1 marca br. nasza parafia przeżywać będzie wizytację kanoniczną
połączoną z udzieleniem młodzieży klas trzecich gimnazjum i dorosłym sakramentu
bierzmowania. Wizytację przeprowadzi ks. bp. Andrzej Iwanecki, który w tym dniu udzieli
sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii na Mszy św. o godz. 18.00, a po niej
spotka się z Radą Duszpasterską i przedstawicielami grup parafialnych.

