Ogłoszenia Parafialne – Niedziela Chrztu Pańskiego- 13.01.2019r.

Zapraszamy Parafian na wspólne kolędowanie do żłóbka , dzisiaj o godz.16.00 a po Mszy św. o
godz. 16.30 na nabożeństwo fatimskie: różaniec. procesja z figura Matki Bożej i świecami oraz
błogosławieństwo sakramentalne.
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 św. wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Uczniów klas 6 i 7 zapraszamy w czwartek na godz. 16.00 do spowiedzi św. miesięcznej a
wszystkie dzieci na Mszę św. szkolną w czwartek na godz. 16.30.
Od piątku 18 stycznia rozpoczyna się w Kościele Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan. Zachęcamy do modlitwy w tej intencji.
Do soboty będą Duszpasterskie Odwiedziny Rodzin naszej Parafii. Dziękujemy za miłe
przyjęcie, wspólną modlitwę, przedstawione propozycje i uwagi. Bóg zapłać za przekazane
ofiary na ocieplenie budynków parafialnych. Ofiary można również złożyć do skarbonki pod
chórem. Odwiedziny dodatkowe proponujemy w niedzielę 20 stycznia od godz. 15.00
Zgłoszenia do piątku w zakrystii kub kancelarii parafialnej. Ofiara przyszłej niedzieli będzie
kolektą kolędową
W kancelarii parafialnej można zamówić Ofiarę Mszy św. na cały Nowy Rok, w intencjach
żyjących oraz za naszych zmarłych.
Przykro nam, że również mieszkańcy ul. Wolności 532 nie chcieli nam pomóc w sprzątaniu
naszej świątyni w minionym tygodniu. W sobotę na 9.00 zapraszamy do sprzątania kościoła
mieszkańców ul. Wolności nr. 534 / wszystkie klatki / Przypominamy, że do pomocy
mieszkańców poszczególnych bloków prosimy raz do roku !
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.
W sobotę od godz. 17.00 Godzina Święta- czas Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie oraz okazja do spowiedzi św.
W przyszłą niedzielę o godz. 15.30 w naszym kościele odbędzie się Koncert Kolęd w
wykonania Orkiestry Dętej Kopalni” Bielszowice „ z solistami. Zapraszamy.
Wychodząc z kościoła można nabyć prasę katolicką i informator.
Niech odnowienie Sakramentu Chrztu św. zmobilizuje nas do życia według Ewangelii

