OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
2 NIEDZIELA ADWENTU – 10.12.2017
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem zbiórka na Fundusz
„Pomocy Kościołowi na Wschodzie”. Bóg zapłać za składane ofiary.
____________________________________________________________________________________________
Po Mszy św. w kancelarii parafialnej, a w ciągu tygodnia w ramach godzin urzędowania można nabyć
opłatki, kartki świąteczne, lampiony roratnie oraz świece jako Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
Zapraszamy wszystkich parafian, a zwłaszcza dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej wraz
z rodzicami, na nabożeństwo z poświęceniem medalików dziś o godz. 17.30.
Zapraszamy wszystkie dzieci, a także dorosłych na Msze św. roratnie od poniedziałku do piątku
o godz. 6.55.
Spotkanie Katechezy Dorosłych w tym tygodniu wyjątkowo o godz. 16.00.
Spotkanie Zespołu Charytatywnego we wtorek po Mszy św. o godz. 8.00.
Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej zapraszamy na Różaniec fatimski i Mszę św. w ich intencji w środę
o godz. 11.00.
Młodzież II klasy i gimnazjum i klasy VII ma spowiedź przedświąteczną w czwartek o godz. 16.00.
Spowiedź dla klasy III gimnazjum w piątek o godz. 18.30, a następnie Roraty dla młodzieży o godz. 19.00.
Z racji III piątku miesiąca nocną adorację Najświętszego Sakramentu rozpoczniemy Koronką do Bożego
Miłosierdzia o godz. 20.00.
Duszpasterskie odwiedziny chorych w piątek od godz. 15.00 oraz w sobotę od godz. 9.30.
Spotkanie Grupy Osób Niepełnosprawnych w sobotę o godz. 10.00.
Nauka przedchrzcielna w sobotę o godz. 17.00 w domu parafialnym.
Za tydzień w niedzielę przed kościołem Parafialny Fundusz Stypendialny przeprowadzi akcję „Bombkowe
Dobro”. Można będzie nabyć także opłatki wigilijne.
Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na remont schodów do kościoła i salek katechetycznych.
Ostatnia w tym roku akcja krwiodawstwa odbędzie się przy Urzędzie Miasta w czwartek od godz. 10.00 do
16.00.
W Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego odbędzie się w piątek czuwanie adwentowe od godz. 20.00
i spotkanie z Ojcem Ksawerym Knotzem.
W zakrystii oraz kancelarii parafialnej są do nabycia bilety na „Betlejem w Spodku”, które odbędzie się
29 grudnia o godz. 19.00 w Katowicach.
W „Głosie Serca” oraz gablotce znajduje się plan kolędy.
W związku z błędem drukarskim informujemy, że:
– kolęda na ulicy Klonowej odbędzie się 5 stycznia,
– kolęda na Bożej Górze Prawej 28A, 28B, 28C, 28D odbędzie się 15 stycznia,
– a kolęda na Bożej Górze Prawej 28E, 28F, 28G, 28H odbędzie się 16 stycznia.
PLAN KOLĘDY NA NAJBLIŻSZE DNI:
NIEDZIELA 10.12.2017
1) 14.00 Andersa 8-2 + domki
2) 14.00 Szarych Szeregów 12-2
SOBOTA 16.12.2017
1) 11.00 Ofiar Faszyzmu 15-1
2) 14.00 Słoneczna 32-42
NIEDZIELA 17.12.2017
1) 14.00 Żołnierzy Niezłomnych 12-2
2) 14.00 Andersa 10-16

