OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
SIERPIEŃ 2018
Serdecznie witamy nowego ks. proboszcza Dariusza Neterowicza, który rozpoczyna posługę duszpasterską
w naszej parafii. Ks. proboszczowi życzymy Bożego błogosławieństwa i światła Ducha Świętego
w pełnieniu powierzonej mu funkcji.
____________________________________________________________________________________________
W środę 1 sierpnia rozpoczyna się miesiąc sierpień związany z trzeźwością i abstynencją. Do Księgi
Trzeźwości w zakrystii można wpisać swoje przyrzeczenia.
2, 3 i 4 sierpnia przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Msza św. za kapłanów oraz o nowe powołania
kapłańskie i zakonne w czwartek 2 sierpnia o godz. 8.00, w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
w piątek 3 sierpnia o godz. 8.00, a Msza św. zamówiona przez matki parafii o ducha trzeźwości i abstynencji
w naszych rodzinach w sobotę 4 sierpnia o godz. 8.00.
Duszpasterskie odwiedziny chorych w sobotę 4 sierpnia od godz. 9.30.
Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi wraz z wymianą tajemnic różańcowych w sobotę
4 sierpnia o godz. 17.00, a następnie Msza św. w intencji VIII Róży Różańcowej wraz z błogosławieniem
matek oczekujących potomstwa.
Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich odbędzie się w niedzielę 5 sierpnia o godz. 15.30 w domu
parafialnym.
Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej zapraszamy na Różaniec fatimski w poniedziałek 13 sierpnia o godz. 17.15.
W środę 15 sierpnia przypada 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.
17 sierpnia z racji III piątku miesiąca Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00.
Nauka przedchrzcielna w sobotę 18 sierpnia o godz. 17.00.
Zachęcamy do udziału w pielgrzymce kobiet i dziewcząt do Matki Bożej Piekarskiej w niedzielę 19 sierpnia.
Od września wznawiamy odprawianie Mszy św. o godz. 7.00 w tygodniu i o godz. 9.45 w niedziele.
1 września przypada I sobota miesiąca. Msza św. zamówiona przez matki parafii o światło Ducha Świętego dla
dzieci i młodzieży oraz ich nauczycieli i katechetów z okazji nowego roku szkolnego w sobotę o godz. 7.00.
Msza św. w intencji kombatantów z okazji kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej w sobotę 1 września
o godz. 10.00.
Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi wraz z wymianą tajemnic różańcowych w sobotę
1 września o godz. 17.00, a następnie Msza św. w intencji IX Róży Różańcowej wraz z błogosławieniem
matek oczekujących potomstwa.
Z racji pielgrzymki kapłanów naszej archidiecezji do Bytkowa odwiedziny chorych odbędą się tydzień
później – w sobotę 8 września od godz. 9.30.
Dekretem ks. arcybiskupa Wiktora Skworca ks. Wojciech Samuel zostaje skierowany do diecezji Viviers
we Francji. W poniedziałek 20 sierpnia na Mszy św. o godz. 18.00 pragniemy podziękować ks. Wojciechowi za
dwuletnią posługę duszpasterską w naszej parafii.
Dekretem ks. arcybiskupa Wiktora Skworca ks. Tomasz Farbotko zostaje skierowany do Parafii Jezusa
Chrystusa Dobrego Pasterza w Chorzowie. W poniedziałek 10 września na Mszy św. o godz. 18.00
pragniemy podziękować ks. Tomaszowi za czteroletnią posługę duszpasterską w naszej parafii.

