Niedziela Uroczystości NMP Częstochowskiej – 26.08.2018r.

Zapraszamy wiernych na nabożeństwo maryjne, dzisiaj o godz. 16.00
Dekretem Ks. Biskupa z dniem 27 sierpnia został przeniesiony z naszej Parafii ks. Artur Bijok.
Za Jego 3- letnią posługę składamy podziękowanie i zapraszamy w czwartek na godz. 16.30 na
Mszę św. na której chcemy pożegnać ks. Artura.
Dekretem Ks. Biskupa z dniem 27 sierpnia został skierowany do naszej Parafii ks. Karol
Darmas, dotychczasowy wikary z parafii św. Anny z Gliwic- Łabęd. Witamy w naszej Parafii i
Jego posługę polecamy wstawiennictwu św. Jadwigi, naszej Patronki
Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w Mszach św., które odprawiamy w ciągu tygodnia w
naszym kościele, rano o godz. 7.00 i wieczorem o godz. 18.00
W środę po Mszy wieczornej Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
W tym tygodniu do spowiedzi św. miesięcznej zapraszamy uczniów przed rozpoczęciem nowego
roku szkolnego. Okazja do spowiedzi św. jest 15 minut przed Mszą św. oraz w sobotę od
godz. 17.00 – 18.00
Od piątku do niedzieli 31.08-1.09 na Górze św. Anny obchody kalwaryjskie ku czci Świętych
Aniołów Stróżów
W sobotę o godz. 5.45 wyjazd parafialnej pielgrzymki do Sanktuarium w Czechach.
Czcicieli Matki Bożej zapraszamy w sobotę na godz. 6.30 na wspólne śpiewanie Godzinek do
Matko Bożej.
W sobotę od godz. 17.00 Godzina Święta, czas adoracji Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie oraz okazja do spowiedzi świętej.
Bóg zapłać za złożoną ofiarę na zapłacenie za ubezpieczenie kościoła i budynków parafialnych
i wiernych uczestniczących w Mszach i nabożeństwach. Dziękujemy wszystkim, którzy
wspierają odnowę naszej świątyni przez zakup cegiełek oraz ofiary przekazane w kopertach i na
konto parafii. Dziękujemy za prace w obejściu kościoła.
Składamy podziękowanie wszystkim, którzy pomogli w sprzątaniu naszej świątyni w minionym
tygodniu. W sobotę na godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszamy mieszkańców ul. Fiołków
nr.6 / wszystkie klatki /
Wychodząc z kościoła można nabyć prasę katolicka i informator.
A teraz wstając chcemy odnowić Jasnogórskie Śluby Narodu
Niech Maryja, którą czcimy w Jej Częstochowskim wizerunku wstawia się u Boga

