XXVIII Niedziela Zwykła – 14.10.2018r. – Dzień Papieża Jana Pawła II

Zapraszamy wiernych na wspólne odmawianie różańca, dzisiaj o godz. 16.00 a w ciągu tygodnia
o godz. 17.15
We wtorek 16.10- obchodzimy Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, naszej Patronki. W tym
dniu oraz w niedzielę 21.10 można zyskać odpust- czyli odpuszczenie kar za popełnione
grzechy. Warunki zyskania odpustu: spowiedź lub stan łaski uświęcającej, nawiedzenie kościoła i
przyjęcie Komunii św. , modlitwa: Wierze w Boga, Ojcze nasz, dowolna modlitwa w intencjach
Ojca św. oraz wolność o0d przywiązania do grzechu.. Odpust można ofiarować w intencji
własnej lub za zmarłego. Korzystajmy z tego wielkiego daru.
Chorych i starszych parafian zapraszamy na Mszę św. z nabożeństwem do św. Jadwigi oraz
udzieleniem Sakramentu Chorych we wtorek o godz. 8.30 Po Mszy św. Zespół Caritas naszej
Parafii zaprasza na poczęstunek do salki katechetycznej.
We wtorek po Mszy wieczornej w salce katechetycznej Katecheza dla dorosłych.
W czwartek na godz. 16.00 zapraszamy dzieci na różaniec oraz do spowiedzi św. miesięcznej
uczniów klas 6 i 7 a wszystkie dzieci na Mszę szkolną o godz. 16.30
Od poniedziałku do soboty na nabożeństwie różańcowym odmówimy Litanię do św. Jadwigi
prosząc o Jej wstawiennictwo dla każdego z nas.
Zachęcamy parafian : dorosłych, młodzież, dzieci aby w ciągu tygodnia przystąpić do spowiedzi
św. aby zyskać dar odpustu i opiekę św. Jadwigi, naszej Patronki.
W niedziele 21.10 będziemy obchodzili Uroczystość odpustową św. Jadwigi. Kazanie tego
dnia wygłosi Ks. Prałat Krzysztof Ryszka z Diecezji Bielsko-Żywieckiej a sumie odpustowej
o godz. 12.00 będzie przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji Gliwickiej
Ks. Biskup Andrzej Iwanecki.
Zapraszamy na sunę: dzieci w strojach komunijnych, regionalnych, do sypania kwiatów,
rodziców z małymi dziećmi, dzieci do niesienia poduszek z symbolami religijnymi, figurki Pana
Jezusa. Panie do niesienia figur Matki Bożej, Dzieci Maryi, górników w strojach galowych do
niesienia baldachimu, poczty sztandarowe oraz parafian i gości.
Bóg zapłać za złożoną ofiarę na potrzeby parafii. 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 i zapraszamy w sobotę przed odpustem do
pomocy w pracach wokół kościoła / grabienie liści /’
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w sprzątaniu naszej świątyni w minionym tygodniu. W
sobotę na godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszamy wszystkich chętnych parafian.
Wychodząc z kościoła można nabyć prasę katolicka i informator.
Dzisiaj po Mszy św. przed kościołem jak w całej Polsce zbiórka ofiar do puszek na potrzeby
Dzieła Nowego Tysiąclecia
Niech św. Jan Paweł II i św. Jadwiga, nasza patronka wstawiają się u Boga za nami

