OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
18 lutego 2018
I Niedziela Wielkiego Postu

Dzisiejsza kolekta jest kolektą specjalną przeznaczoną
na zapłacenie nowego zestawu multimedialnego
do śpiewów liturgicznych.
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
1

Dziś I Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Trzeźwości.
Po każdej Mszy św. będzie odprawiane nabożeństwo o trzeźwość. Przez cały Wielki
Post na ołtarzu św. Barbary będzie wyłożona księga trzeźwościowa, w której można
zadeklarować swoją abstynencję. O godz. 16.15 zapraszamy na Gorzkie Żale
połączone z kazaniem pasyjnym.

2

Dziś alumni WŚSD rozpoczynają rekolekcje przed Święceniami Diakonatu.
Polecamy ich w modlitwie, a szczególnie naszego parafianina Adriana Urbańskiego.

3

We wtorek o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy, a po Mszy św.
wieczornej w salce odbędzie się katecheza dla dorosłych.

4

W środę o godz. 16.30 zapraszamy na spotkanie Dzieci Maryi.

5

W czwartek w liturgii przypada Święto Katedry śś. Piotra i Pawła

6

W okresie Wielkiego Postu w każdy piątek o godz. 17.15 zapraszamy wszystkich
parafian na Nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Zalecki za zmarłych odczytywane
podczas Drogi Krzyżowej można składać w zakrystii i kancelarii.

7

Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii,
a przed drzwiami kościoła zbiórka na fundusz misyjny Ad Gentes.

8

Informujemy, że wyjazd autokaru na Święcenia Diakonatu odbędzie się w sobotę
24 lutego o godz. 9.00. Zbiórka na placu przed kościołem o godz. 8.45.
Osoby, które zapisały się na przejazd autokarem proszone są wpłacić 15 zł
w kancelarii parafialnej. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc.

9

Oblaci Maryi Niepokalanej z Katowic Koszutki z radością informują, że w dniach
23 i 24 lutego (piątek - sobota) w parafii NSPJ na Koszutce będzie miało miejsce
Nawiedzenie Relikwii Drzewa Krzyża Świętego z najstarszego w Polsce Sanktuarium
na Świętym Krzyżu, gdzie od blisko 80 lat Misjonarze Oblaci są kustoszami tych
Relikwii. W szczególny sposób zapraszamy na sobotnią Koronkę do Bożego
Miłosierdzia i Eucharystię dla wszystkich wiernych archidiecezji katowickiej, która
rozpocznie się o godz. 15.00. Cały program Nawiedzenia Relikwii Krzyża Św.
dostępny jest w gablotce oraz na stronie internetowej www.koszutka.pl.

10

Katowickie Stowarzyszenie OPOKA informuje, że trwają zapisy do uczestniczenia
w projekcie pod nazwą „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym
i ich środowiska rodzinnego”. W ramach projektu proponowane będą seminaria,
pikniki, wycieczki, wyjścia do kina, teatru i muzeum. Osoby w wieku 60+
zainteresowane wzięciem udziału w projekcie proszone są o kontakt osobisty lub
telefoniczny w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, w dni
powszednie w godz. 9.00-15.00, tel. 32 250-15-43. Więcej szczegółów w gablotce.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
11 lutego 2018
VI Niedziela Zwykła

Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
1

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Za papieżem Franciszkiem: Maryi, Matce
czułości, pragniemy powierzyć wszystkich chorych na ciele i duchu, aby umacniała
ich nadzieję. Prośmy Ją także, aby nam pomagała być otwartymi na chorych braci.
O godz. 16.30 zapraszamy na Nieszpory. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy także
Tydzień modlitw o trzeźwość narodu.

2

Dziś rozpoczynamy 40-godzinne nabożeństwo o charakterze błagalnym
i wynagradzającym za popełnione grzechy. Adoracja Najświętszego Sakramentu
będzie do godz.16.30, zaś w poniedziałek i wtorek po mszy św.
o godz. 8.00 do godz. 18.00. Zakończenie 40-godzinnego nabożeństwa we wtorek
w ramach Nowenny do MB Nieustającej Pomocy o 17.30.
Plan adoracji w poniedziałek i wtorek jest następujący:
* 9.00 – 10.00
Kolonia i ulice do ul. Wyplera
* 10.00 – 11.00
ulice od Wyplera do Bocheńskiego
* 11.00 – 12.00
ulice od Bocheńskiego do Janasa
* 12.00 – 13.00
ulice od Janasa do granicy parafii przy kinie
* 13.00 – 14.00
siostry zakonne
* 14.00 – 15.00
Koło Przyjaciół Radia Maryja
* 15.00 – 16.00
Odnowa w Duchu Św. i zespół Charytatywny
* 16.00 – 18.00
wszyscy, którzy w wyznaczonych godzinach
nie mogli być na adoracji

3

We wtorek o godz. 18.30 zapraszamy wszystkich parafian na uroczystą Mszę św.,
podczas której modlić się będziemy o błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji
ks. Prałata Władysława Basisty okazji jego 90 rocznicy urodzin.

4

W środę popielcową wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres Wielkiego Postu.
Jest to dzień postu i wstrzemięźliwości. W tym dniu obowiązuje post ścisły, tzn.
ilościowy i jakościowy. Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem odprawiane
będą w naszym kościele o godz. 8.00, 17.00 i 18.00.
Młodzież przygotowującą się w tym roku do sakramentu bierzmowania zapraszamy
szczególnie na Mszę św. o godz. 18.00, a po niej na spotkanie w salce. Obecność na
Mszy św. i spotkaniu jest obowiązkowa.
Kolekta tego dnia jest jałmużną postną. Do złożenia ofiary w sposób szczególny
zobowiązani są ci, którzy łamią post piątkowy i korzystają z dyspens.

5

Przez cały okres Wielkiego Postu w każdy piątek o godz. 17.15 zapraszamy wszystkich
parafian na Nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Zalecki za zmarłych odczytywane
podczas Drogi Krzyżowej można składać w zakrystii i kancelarii.
Najbliższy piątek – III piątek miesiąca - poświęcony jest Bożemu Miłosierdziu.

6

Przyszła niedziela – I Niedziela Wielkiego Postu - jest Niedzielą Trzeźwości.
Po każdej Mszy św. będzie odprawiane nabożeństwo o trzeźwość. Przez cały Wielki
Post na ołtarzu św. Barbary będzie wyłożona księga trzeźwościowa, w której można
zadeklarować swoją abstynencję.
Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy nabożeństwo Gorzkich Żali. Odprawiane ono
będzie o godz. 16.15. Kazania pasyjne wygłosi ks. Marek Organista. Kolekta przyszłej
niedzieli będzie kolektą specjalną przeznaczoną na zapłacenie nowego zestawu
multimedialnego do śpiewów liturgicznych.

7

W sobotę 17 lutego rozpoczną się nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych. Początek
o godz. 10.00 w salkach katechetycznych. Zapisy w kancelarii.

8

Zapraszamy rodziców na multimedialne warsztaty "NAWIGACJA W RODZINIE",
które odbędą się w najbliższą sobotę 17 lutego o godzinie 18.00 w salkach
katechetycznych. Szczególne zaproszenie kierujemy do rodziców dzieci szkolnych,
których dzieci przygotowują się do przyjęcia Komunii św. lub do Sakramentu
Bierzmowania!
W ramach warsztatów wyświetlony będzie film krótkometrażowy i krótkie prelekcje
ekspertów dotyczące komunikacji w rodzinie i małżeństwie oraz wychowania dzieci.
Zaproponujemy małżonkom ciekawe testy pozwalające przyjrzeć się sobie i swojej
rodzinie. Zapewniamy Was, że będzie to dobry czas osłodzony kawą i ciastkiem.

9

W tym tygodniu odeszli na spotkanie z Panem:
+ Urszula Majzer
+ Hiacynta Trzcionka
+ Piotr Mroncz
+ Małgorzata Kipka
+ Helena Czupryna
+ Rajnholda Sielski Wieczny odpoczynek…

