OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE
2 NIEDZIELA WIELKANOCNA - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (8 kwietnia 2018)
1. W dzisiajszą niedzielę (8.04) obchodzimy jako święto Miłosierdzia Bożego. Po każdej Mszy św.
można ucałować relikwie św. Faustyny. O godz. 16.30 zapraszamy na uroczyste nabożeństwo do
Miłosierdzia Bożego.
2. Od dzisiejszej niedzieli (8.04) rozpoczynamy parafialne rekolekcje ewangelizacyjne „Wstań
z kanapy”, które zakończą się wigilią Zesłania Ducha Świętego. Prosimy o pomoc w informowaniu o tym wydarzeniu. W tyle kościoła są wyłożone foldery/informatory – można je zabrać
i przekazać komuś w sąsiedztwie. Zachęcamy do formy osobistej, ale wystarczy samo umieszczenie ich w drzwiach lub skrzynce pocztowej. Zwiastuny filmowe promujące rekolekcje znajdziemy
na stronie internetowej naszej parafii i facebooku.
Zapraszamy na pierwsze spotkanie piątkowe w ramach rekolekcji „Wstań z kanapy”. Katechezę
wygłosi ks. Krzysztof Jarczyk, wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Tychach. Nasz gość
jest moderatorem rejonowym Ruchu Światło-Życie, organizuje kursy Alpha i oazy uwielbienia.
W związku z rekolekcjami nie odprawiamy nabożeństw przed i po Mszy św.
3. Przypominamy, że pierwszą Mszę św. w niedzielę odprawiamy o godz. 7.30.
4. W poniedziałek (9.04) obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W czasie Mszy św.
o godz. 18.00 nastąpi przyjęcie do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Formularz przyjęcia
znajduje się w gazetce parafialnej.
5. Prawnik dyżuruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
6. Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną w sobotę - 14 kwietnia. Zgłoszenia prosimy kierować do czwartku włącznie do kancelarii lub zakrystii.
7. Spektakl „Bezpieczna kryjówka”, który odbędzie się 20.04.2018 o godz. 19.00 w Chorzowskim
Centrum Kultury. Spektakl jest oparty na prawdziwej historii Corrie ten Boom i jej rodziny, którzy
podczas działań wojennych w holenderskim mieście Haarlem w 1944 roku ukrywali w komórce
wybudowanej przy ścianie w swoim domu prześladowanych Żydów. W ten sposób rodzinie ten
Boom udało się uratować przed hitlerowską zagładą wielu z nich. Niestety, 28 lutego 1944 r. ktoś
doniósł nazistowskiej policji o działalności rodziny ten Boom, która wraz z ukrywanymi Żydami
została aresztowana i wywieziona do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, z którego tylko
Coorie cudem przeżyła i została zwolniona. Kilka lat po wojnie Coorie spotyka dozorczynię
z obozu zagłady, odpowiedzialną za śmierć jej siostry… SPEKTAKL „BEZPIECZNA KRYJÓWKA”
W WYKONANIU AMERYKAŃSKIEGO ZESPOŁU BALETOWEGO BALLET MAGNIFICAT.

8. Przy wyjściu z kościoła można odebrać deklarację na potrzeby naszego kościoła - na prace
remontowe - kolejny witraż i renowację ławek w kościele górnym Będzie je można złożyć
w przyszłą niedzielę - 15 kwietnia.
9. W ostatnich latach wyraźnie spadła liczba ministrantów w naszej wspólnocie parafialnej.
Mimo różnych działań tej smutnej tendencji nie udaje się odwrócić. Zwracamy się zatem
z prośbą do dorosłych mężczyzn (w każdym wieku), o rozważenie podjęcia się służby przy
ołtarzu. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do księdza proboszcza.
10. W imieniu Rady Jednostki Pomocniczej nr. 9, serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie
seniorów. Temat spotkania to "Poznaj swojego dzielnicowego". Spotkanie odbędzie się w dniu
24.04 o godz. 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Tysiąclecia 5.
11. Przypominamy o konieczności potwierdzenia zamówionej intencji najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem Mszy św. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją
z intencji, a termin Mszy św. przekazywany jest innym zainteresowanym osobom. Intencje
mszalne przyjmujemy indywidualnie w Kancelarii Parafialnej a nie przez telefon.
12. 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 na Caritas Archidiecezji - na wybudowanie ośrodka rehabilitacji dla
osieroconych dzieci w Aleppo w Syrii.

