OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
11 listopada 2018
XXXII Niedziela Zwykła

Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii,
a przed drzwiami kościoła zostanie przeprowadzona zbiórka
na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
1

Dziś przeżywamy 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości, a w liturgii Dzień
Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Pamiętajmy w modlitwach o braciach
i siostrach prześladowanych za wiarę. O godz. 16.30 zapraszamy na niedzielne
Nieszpory.

2

Obchody liturgiczne tygodnia:
- w poniedziałek wspomnienie św. Jozafata, bpa i męczennika;
- we wtorek wspomnienie śś. Benedykta, Jana , Mateusza, Izaaka i Krystyna,
pierwszych męczenników Polski;
- w sobotę wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy.

3

W poniedziałek z racji uchwalonego dnia wolnego kancelaria parafialna i biuro
cmentarne będą nieczynne.

4

We wtorek o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

5

W środę o godz. 19.00 zapraszamy do salki katechetycznej wszystkich chętnych
pragnących czytać, rozważać i poznawać Pismo Św. na krąg biblijny.

6

W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca poświęcony Bożemu Miłosierdziu.
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia po Mszy św. wieczornej.

7

Przyszłą niedzielę w naszej archidiecezji przeżywać będziemy jako Dzień Muzyki
Liturgicznej. Kolekta tego dnia będzie kolektą specjalną przeznaczoną na spłatę
remontu wieży kościoła i sfinansowanie wywozu śmieci z cmentarza.

8

Rodziców, którzy utracili swoje dzieci zapraszamy w poniedziałek 19 listopada na
Mszę św. o godz. 18.00, a po niej przejście ze zniczami do Grobu dzieci utraconych
i krótka modlitwa nad grobem. Po modlitwie spotkanie informacyjne w salce
katechetycznej.

9

Informujemy, że nauki przedślubne dla narzeczonych rozpoczną się w sobotę
24 listopada o godz. 10.00. Zapisy w kancelarii.

10

Chorych, niepełnosprawnych, ich rodziny, a także chętnych diecezjan zapraszamy
do udziału w III archidiecezjalnej pielgrzymce do Lourdes.
Pielgrzymkę zaplanowano w dniach 5-13 maja 2019 r. Udział w niej zapowiedział
Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc i Ksiądz Biskup Marek Szkudło.
Przejazd zaplanowano specjalnym pociągiem z wagonami sypialnymi.
Koszt pielgrzymki: 2799 zł + 199 €. INFORMACJE I ZAPISY:
Biuro Podróży PL TRAVEL
ul. Dąbrowskiego 1/6, 40-032 Katowice
www.pltravel.pl
biuro@pltravel.pl; info@pltravel.pl
tel. kom. 694 980 161 lub 662 097 959
tel./fax 032 256 45 77

ORGANIZATORZY:
Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach
Apostolstwo Chorych, Katowice
Biuro Podróży PL TRAVEL, Katowice
Szczegóły w gablotce.
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XXXI Niedziela Zwykła

Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na renowację
katowickiej katedry.
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
1

O godz. 16.15 oraz jeszcze od jutra do czwartku o godz. 17.15 zapraszamy na
Różaniec za zmarłych zalecanych.

2

Przypominamy, że odpust zupełny za zmarłych można uzyskać w dniach od 1-8. 11
odwiedzając pobożnie cmentarz, modląc się za zmarłych i spełniając zwykłe warunki
odpustu.

3

We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy do salki katechetycznej na katechezę
dla dorosłych.

4

W czwartek w naszej parafii obchodzimy 118 rocznicę poświęcenia kościoła.
O godz. 18. zapraszamy na Mszę św. w intencji parafian oraz zmarłych parafian
i budowniczych kościoła.

5

Pozostałe obchody liturgiczne tygodnia:
- w piątek Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej;
- w sobotę Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i dK.

6

W piątek 9 listopada zapraszamy dzieci o godz. 16.30 na spowiedź, a o 17.00 na
Mszę św. szkolną. W ramach Mszy szkolnej będzie miało miejsce poświęcenie
książeczek do nabożeństwa dla dzieci I-komunijnych. Okazja do spowiedzi dla
młodzieży o godz. 18.30, a po niej o 19.00 Msza św. młodzieżowa.

7

W przyszłą niedzielę przypada Narodowe Święto Niepodległości. O godz. 12.00
zapraszamy na Mszę św. w intencji naszej Ojczyzny. Kolekta przeznaczona będzie na
potrzeby naszej parafii, a przed drzwiami zostanie przeprowadzona zbiórka na
Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

8

Młodzieży oazowej i wszystkim, którzy zaangażowali się w dyżury przyjmowania
zalecek i złożyli z tego tytułu ofiary składamy serdecznie Bóg zapłać.

9

Informujemy, że nauki przedślubne dla narzeczonych rozpoczną się w sobotę
24 listopada o godz. 10.00. Zapisy w kancelarii.

10

W tym tygodniu odeszli na spotkanie z Panem:
+ Andrzej Jarosiewicz

+ Urszula Lewandowska
+ Genowefa Wyleżoł

Wieczny odpoczynek…

