OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO (07 stycznia 2018)
1. Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.30 na Nieszpory Kolędowe.
2. Prawnik dyżuruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
3. W czwartek (11.01), kolejny parafialny dzień modlitw o pokój. Zachęcamy w tym dniu do odwiedzenia naszego kościoła i osobistej modlitwy, do udziału we Mszy św. oraz w nabożeństwie
o pokój. Nabożeństwo to, jak co miesiąc, rozpocznie się o godz. 17.15.
4. W piątek, o godz. 17.15 odprawimy nabożeństwo Via lucis, czyli Drogi Światła. Na nabożeństwo
prosimy przynieść świece z okapnikiem. Po nabożeństwie będzie można ucałować relikwie Krzyża św.
5. Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną w sobotę - 13.01.Zgłoszenia prosimy kierować do czwartku włącznie do kancelarii lub zakrystii.
6. W środę (10.01), po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych z błogosławieństwem lourdzkim. W czasie nabożeństwa rozważymy konferencję nt. Duch otwiera serca wierzących, że uważnie słuchają słów Pana i pełnią Jego wolę. Czuwanie modlitewne zakończymy Apelem Jasnogórskim. Przy wejściu do kościoła prosimy składać do
skarbony podziękowania i prośby, które będą odczytane w czasie nabożeństwa. Na nabożeństwo
prosimy przynieść świece z okapnikiem.
7. W sobotę (13.01) o godz. 16.00 Msza św. chrzcielna oraz w intencji dzieci obchodzących I rocznicę
Chrztu św. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na katechezę w piątek o godz. 19.00 do salki nr 2.
8. W sobotę (13.01) o godz. 19.00 w naszym kościele wystąpi Zespół Hoker Band z Chorzowa. Kolędy
tradycyjne jak i autorskie pastorałki będzie można posłuchać w ciekawych aranżacjach tego 5-osobowego składu. Wszystkich Parafian bardzo serdecznie zapraszamy!
9. Przy wyjściu z kościoła można odebrać deklarację na potrzeby naszego kościoła - na prace
remontowe - montaż nowego ogrzewania i docieplenie ścian kościoła dolnego. Będzie je można
złożyć w przyszłą niedzielę - 14 stycznia.
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.
Odwiedziny duszpasterskie (kolęda) w tym tygodniu:
07/01/2018 r godz. 14.30 /niedziela/
B. Chrobrego 2 oraz Piastów 12
08/01/2018 r godz. 16.00 /poniedziałek/
Zawiszy Czarnego 2 i 9 i Mieszka I 7
09/01/2018 r godz. 16.00 /wtorek/
Zawiszy Czarnego 10 i Mieszka I 1
10/01/2018 r godz. 16.00 /środa/
Zawiszy Czarnego 4
11/01/2018 r godz. 16.00 /czwartek/
Tysiąclecia 41 i Tysiąclecia 23
13/01/2018 r godz. 14.30 /sobota/
Zawiszy Czarnego 6 i Tysiąclecia 25 m. 36 - 1
14/01/2018 r godz. 14.30 /niedziela/
Tysiąclecia 78 i Tysiąclecia 33
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 składane dzisiaj na potrzeby archidiecezji.

