XXX Niedziela Zwykła – 28.10.2018r.

Zapraszamy wiernych na ostatnie nabożeństwa różańcowe, dzisiaj o 16.00 a do środy o 17.15
W poniedziałek po Mszy wieczornej comiesięczne spotkanie członków Żywego Różańca, Róż
żeńskich i męskich. Zapraszamy nowych członków do tej modlitewnej wspólnoty.
W czwartek 1 listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. odprawimy
jak w każdą niedzielę. Jako katolicy mamy obowiązek uczestnictwa w Mszy św.. Sama
obecność na cmentarzu nie wystarczy. Zapraszamy na Mszę świąteczną już w środę o 18.00
W godzinach popołudniowych 1.11 na cmentarzach będą modlitwy za zmarłych. W Parafii św.
Franciszka nabożeństwo rozpocznie się o 15.00 w kościele następnie procesja na cmentarz.
W piątek 2.11 obchodzimy Dzień Zaduszny- Wspomnienie Wszystkich wiernych Zmarłych.
Msze św.odprawimy o 7.00 8.00 9.15 16.30 18.00 Po Mszy o godz. 9.15 modlitwy za zmarłych
W tym tygodniu obchodzimy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. Zapraszamy do
spowiedzi i Komunii św. wynagradzającej oraz na Msze św. wotywne i nabożeństwa.
Chorych i starszych Parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną wyjątkowo w sobotę po
Mszy porannej i nabożeństwie. Zgłoszenia do czwartku w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
Czcicieli Matki Bożej zapraszamy w sobotę o 6.30 na śpiewanie Godzinek do Matki Bożej
W sobotę rocznice urodzin obchodzi Ks. Biskup Andrzej Iwanecki. Polecamy go modlitwom.
W niedzielę 4 listopada w Katedrze Gliwickiej zakończenie I Synodu Diecezji Gliwickiej
Bóg zapłać za złożoną ofiarę na ogrzewanie kościoła. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają
odnowę naszej świątyni przez zakup cegiełek oraz ofiary przekazane w kopertach i na konto
parafii. Te ofiary można sobie odliczyć od podatku w rozliczeniu rocznym.
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 514
/
wszystkie klatki / Bóg zapłać za prace w obejściu naszego kościoła/ grabienie liści /
Dziękujemy dzieciom w strojach komunijnych, sypiącym kwiatki, niosącym poduszki figurę
Pana Jezusa, Paniom niosącym figury Matki Bożej, górnikom niosącym baldachim, pocztom
sztandarowym górników, Dzieci Maryi, Żywego Różańca, orkiestrze Kop. Bielszowice, służbie
liturgicznej, szafarzom, katechetkom, kościelnym, organistce, księżom i wiernym. Bóg zapłać.
Dzisiaj w przedsionku kościoła są pisane zalecki czyli wypominki za zmarłych. Można je
również złożyć w zakrystii. Pamiętajmy także o grobach naszych zmarłych oraz kapłanów.
Wychodząc z kościoła można nabyć prasę katolicka i informator.
Po Mszy św. przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na pomoc misjonarzom i na misje
Niech pragnienie osiągnięcia nieba zmobilizuje nas do lepszego życia i postępowania

