OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
17 NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.07.2017
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji. Bóg zapłać za składane ofiary.
_____________________________________________________________________________________
We wtorek rozpoczyna się miesiąc sierpień związany z trzeźwością i abstynencją. W Księdze
Trzeźwości, która znajduje się w zakrystii, można wpisać swoje przyrzeczenia.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Msza św. za kapłanów oraz o nowe
powołania kapłańskie i zakonne w czwartek o godz. 8.00, w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana
Jezusa w piątek o godz. 8.00, a Msza św. zamówiona przez matki parafii o trzeźwość i ducha abstynencji
w naszych rodzinach w sobotę o godz. 8.00.
Duszpasterskie odwiedziny chorych w sobotę od godz. 10.00.
Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi wraz z wymianą tajemnic różańcowych w sobotę
o godz. 17.00, a następnie Msza św. w intencji VIII Róży Różańcowej wraz z błogosławieniem matek
oczekujących potomstwa.
Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.
W zakrystii przyjmujemy zapisy na wyjazd autobusem na pielgrzymkę kobiet i dziewcząt do Matki
Bożej Piekarskiej w niedzielę 20 sierpnia.
Zachęcamy do udziału w pieszej pielgrzymce z Jastrzębia-Zdroju i Rybnika do Częstochowy.
Szczegóły w gablotce.
Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej zapraszamy na Różaniec fatimski w niedzielę 13 sierpnia
o godz. 17.15.
We wtorek 15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Msze św. w porządku niedzielnym. Na każdej Mszy św. poświęcimy kwiaty i zioła, które przed
kościołem rozprowadzać będą Dzieci Maryi.
Z racji III piątku miesiąca 18 sierpnia o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Nauka przedchrzcielna w sobotę 19 sierpnia o godz. 17.00.
Wyjazd autobusu na pielgrzymkę kobiet i dziewcząt do Matki Bożej Piekarskiej w niedzielę
20 sierpnia o godz. 6.45.
Od poniedziałku 21 sierpnia do czwartku 24 sierpnia odbędzie się parafialna piesza pielgrzymka do
Częstochowy.
Kolekta 13 sierpnia będzie przeznaczona na pokrycie kosztów remontu naszych organów, a 20 sierpnia
– na potrzeby naszej parafii.
Od września wznawiamy odprawianie Mszy św. o godz. 7.00 w tygodniu i o godz. 9.45 w niedziele.
1 września przypada I piątek miesiąca. Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
o godz. 7.00, a Msza św. zamówiona przez matki parafii o dary Ducha Świętego w nowym roku szkolnym
dla dzieci, młodzieży i nauczycieli w I sobotę o godz. 7.00.
Z racji pielgrzymki kapłanów do Turzy Śląskiej odwiedziny chorych odbędą się w sobotę 9 września
o godz. 9.30.
Nabożeństwo pierwszosobotnie z wymianą tajemnic różańcowych 2 września o godz. 17.00
i Msza św. w intencji IX Róży Różańcowej o godz. 18.00.

