XXVII Niedziela Zwykła –8.10.2017r

Zapraszamy wiernych na wspólne odmawianie różańca, dzisiaj o godz. 16.00 a w ciągu
tygodnia o godz. 17.15
We wtorek po Mszy św. wieczornej w salce katechetycznej spotkanie członków Rady
Parafialnej oraz Zespołu Synodalnego. Zapraszamy.
W środę po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
W czwartek na godz. 16.00 do spowiedzi św. miesięcznej zapraszamy uczniów klas 4 i 5 a
wszystkie dzieci na różaniec o godz. 16.00 i Mszę św. szkolną o godz. 16.30
W piątek o godz. 6.30 wyjazd parafialnej pielgrzymki do Wadowic, Ludżmierza i Zakopanego
I Synod Diecezjalny- w sobotę 14 pażdziernika- Pierwsze Zebranie Plenarne. Msza św. w
katedrze o godz. 9.00 a następnie obrady w Centrum Edukacyjnym w Gliwicach.
W sobotę 14 października Diecezjalna Pielgrzymka Członków Żywego Różańca do
Sanktuarium MB Pokornej w Rudach. Msza św. o godz. 11.00
W sobotę od godz. 17.00 Godzina Święta, czas adoracji Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie oraz okazja do spowiedzi św.
W dzisiejszą niedzielę odpust w Parafii św. Franciszka. Nasz odpust św. Jadwigi będziemy
obchodzili w niedzielę 22 pażdziernika.
Bóg zapłać za złożoną dzisiaj ofiarę na ocieplenie budynków parafialnych. Składamy
podziękowanie wszystkim, którzy wspierają odnowę naszej świątyni przez zakup cegiełek oraz
ofiary składane w kopertach oraz na konto parafii.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w sprzątaniu naszej świątyni w minionym tygodniu
W sobotę na godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszamy mieszkańców ul. Wolności 534 /
wszystkie klatki / Bóg zapłać za prace w obejściu kościoła.
Ofiary na kwiaty dla wystroju naszej świątyni na odpust można złożyć do skarbonki pod chórem
Wychodząc z kościoła można nabyć prasę katolicką : Gość Niedzielny, Mały Gość , Informator
Po Mszy św. przed kościołem w XVII Dzień Papieski zbiórka ofiar do puszek na rzecz Fundacji”
Dzieło Nowego Tysiąclecia” która wspiera dzieci i młodzież pochodzące z ubogich rodzin
Dzisiaj po zakończeniu Mszy św. można oddać cześć relikwiom św. Jana Pawła II przez
ucałowanie, proszą o jego wstawiennictwo w naszym życiu. Dziękujemy Domu Dziennego Pobytu
”Rodzina” za udostępnienie tych wyjątkowych relikwii.
Niech wstawiennictwo św. Jana Pawła Ii wyprasza nam wiele łask u Boga.

