OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

10.03.2019

1. Niedziela Wielkiego Postu
Stajemy u progu Wielkiego Postu. Przez modlitwę, pokutę oraz dobre uczynki mamy
wniknąć w wielką tajemnicę Bożej miłości. Otwórzmy nasze serca na przychodzącego Boga,
abyśmy wydali dobre owoce nawrócenia.
1. Wszystkich zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Na Gorzkie Żale z

kazaniem pasyjnym zapraszamy w niedziele o godz. 15.15 a Drogę Krzyżową w piątki – w
kościółku po Mszy św. porannej, a w kościele parafialnym o godz. 17.15. Nabożeństwo
Drogi Krzyżowej dla dzieci w niedziele o godz. 16.oo. Udział w każdym z tych nabożeństw
pozwala uzyskać odpust zupełny. Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub za zmarłych.
Do jego uzyskania konieczne jest spełnienie następujących warunków: stan łaski
uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca
Świętego oraz wolność od przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.
2. Wypominki do Drogi Krzyżowej można składać w zakrystiach obu kościołów lub

w kancelarii parafialnej. Za zmarłych zalecanych podczas Drogi Krzyżowej w czasie
Wielkiego Postu odprawione będą Msze św.
3. Katecheza ogólna dla dorosłych w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.
4. W środę o godz. 17.2o Różaniec o pokój na świecie poprowadzi Apostolstwo Dobrej

Śmierci; po Mszy św. wieczornej w Domu Parafialnym nauka przedślubna z omówieniem
tematu 3.
5. W tym tygodniu przypada 3. piątek miesiąca. O godz. 15.oo zapraszamy do kościoła

parafialnego na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. O godz. 16.3o Msza św. szkolna, a
o 18.oo wielkopostna Msza św. dla młodzieży.
6. Czcicieli św. Walentego zapraszamy do naszego sanktuarium w sobotę o godz. 10.oo na

Mszę św. i nabożeństwo za oczekujących i pragnących potomstwa z błogosławieństwem
matek oczekujących potomstwa. Po Mszy św. wieczornej w Domu Parafialnym nauka
chrzcielna dla rodziców i chrzestnych.
7. Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. w czwartek od godz. 17.oo

i w sobotę od godz. 16.oo. Ponadto spowiedź św. codziennie pół godziny przed Mszą św.
8. W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii kleryków Wyższego Śląskiego

Seminarium Duchownego w Katowicach. Wraz z nami będą się modlić za kapłanów oraz
o nowe powołania do służby Bożej.
Msza św. za dzieci „roczne”, które prosimy zgłosić w kancelarii parafialnej w ciągu
tygodnia, zostanie odprawiona w przyszłą niedzielę o godz. 14.oo.
9. Zachęcamy do zainteresowania się prasą katolicką wystawioną w przedsionku kościoła.
10. Dziś po Mszach św. w przedsionku kościoła, a w ciągu tygodnia w kancelarii parafialnej

są do nabycia Paschaliki wielkanocne – świece Wielkanocnego Dzieła Caritas – w cenie
6 zł mała, 12 zł duża świeca. Zachęcamy do włączenia się w tę formę pomocy
potrzebującym.

11. Akcja katolicka organizuje pielgrzymkę do Polskiego La Salette w Dębowcu i okolic

w terminie 13 - 15 czerwca. Zapisy w kancelarii (należy podać imię i nazwisko, adres,
pesel, nr telefonu i uiścić zaliczkę w wysokości 100,- zł). Całkowity koszt pielgrzymki
300,- zł. Szczegóły w gablotce Akcji Katolickiej.

