OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
2 NIEDZIELA ZWYKŁA (14 stycznia 2018)
1. W dzisiejszą niedzielę o godz. 16.30 zapraszamy na Nieszpory, które ofiarujemy w intencji Jedności Chrześcijan.
2. Spotkanie Duszpasterstwa Małżeństw, Kościoła Domowego i Odnowy w Duchu św. odbędzie
się w poniedziałek (15.01) o godz. 19.00 w kościele (wspólna Msza św.).
3. Krąg Biblijny połączony ze śpiewem kolęd odbędzie się w czwartek (18.01) o godz. 18.45
w salce nr 2.
4. Mężczyzn i młodzieńców, chcących podbudować swoje życie duchowe - silnym poczuciem własnej tożsamości i roli mężczyzny we współczesnym świecie - zapraszamy na spotkanie Duszpasterstwa Mężczyzn św. Józefa - w czwartek (18.01) - w salce nr 1 - o godz. 18:45.
5. W piątek (III piątek miesiąca) zapraszamy na Mszę św. w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego, którą odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii rozważymy konferencję nt. Duch św. przekonuje świat
o grzechu. O godz. 17.15 w czasie nabożeństwa odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji
dusz czyśćcowych. Wypominki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabożeństwem. Na
zakończenie będzie można ucałować relikwie św. Faustyny.
6. Psycholog dyżuruje w piątek od godz. 17.00 do 18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
7. Zachęcamy do czytania kolejnego numeru Gościa Niedzielnego oraz odwiedzania naszej strony
internetowej: www.parafiatd.archidiecezja.katowice.pl. Zapraszamy do czytania naszej gazetki
parafialnej „Być bliżej”, którą redagują nasi parafianie.
8. W przyszłą niedzielę (23.10) kolekta będzie przeznaczona na ogrzewanie naszego kościoła
9. W tym tygodniu rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
10. Trwają Odwiedziny Duszpasterskie. Plan Kolędy znajduje się w gablotkach, na stronie internetowej parafii i facebooku. W ramach ewangelizacji zachęcamy Parafian do włączenia się w informowanie swoich Sąsiadów o terminie zbliżających się odwiedzin. Wzór ogłoszenia, które można
umieścić na korytarzu (klatce), znajduje się w gazetce parafialnej.
14/01/2018 r godz. 14.30 /niedziela/
Tysiąclecia 78 i Tysiąclecia 33
16/01/2018 r godz. 16.00 /wtorek/
Tysiąclecia 21
17/01/2018 r godz. 16.00 /środa/
Tysiąclecia 47
20/01/2018 r godz. 14.30 /sobota/
Kolęda dodatkowa - zapisy do czwartku (18.01)
w Kancelarii Parafialnej
11. Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podziękowania dla
Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W przyszłą sobotę o godz.
7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie
ofiary materialne i kopertowe składane dzisiaj na potrzeby naszego kościoła - na prace
remontowe - montaż nowego ogrzewania i docieplenie ścian kościoła dolnego.

