OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Niedziela, 21.11.2021 r.
Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to święto
patronalne Liturgicznej Służby Ołtarza, Akcji Katolickiej oraz Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży.
Swoje święto również obchodzą nasze Siostry Prezentki – pamiętajmy w modlitwie
o naszych drogich siostrach.
Również dziś obchodzony w Kościele jest 36 Światowy Dzień Młodzieży pod hasłem:
„Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś.”.
Nieszpory niedzielne o godz. 16.00.
Dzisiejszy spektakl grupy teatralnej został odwołany. O nowym terminie
poinformujemy.
Jutro przypada wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, o godz. 18.00
Msza św. w intencji naszych chórzystów i ich rodzin.
Katecheza uzupełniająca dla dorosłych we wtorek. Chętni przychodzą na godz. 18.00
na Eucharystię oraz katechezę po Mszy św.
Katecheza dla dzieci komunijnych (w salce): Wtorek – godz. 14.30 i 16.00 lub Środa –
godz. 15.00 i 16.00. Rodzice z dziećmi wybierają jedną z czterech proponowanych
godzin.
W środę 24 listopada odbędzie się dziewiąty Zabrzański Wieczór ze Świętym Józefem
w naszym kościele. Eucharystii przewodniczyć będzie i konferencję o św. Józefie
wygłosi Biskup Gliwicki, Ksiądz Biskup Jan Kopiec. Po konferencji różaniec prowadzony
przez mężczyzn oraz nabożeństwo przez wstawiennictwo naszego patrona.
Zakończenie Apelem Jasnogórskim. Serdecznie zapraszamy do udziału w kościele
i transmisji internetowej.
Msza św. szkolna dla dzieci w czwartek o godz. 16.30.
W czwartek katecheza pogłębiająca dla dorosłych o godz. 18:30 (po mszy wieczornej).
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie zainteresowane osoby w salce przy
parkingu.
Msza św. zbiorowa za zmarłych w piątek 26 listopada o godz. 18.00.
W naszej świątyni, w Roku Świętego Józefa mamy stały konfesjonał. Zapraszamy do
spowiedzi od poniedziałku do soboty w godz.: 11.00 – 12.00 oraz 16.00 – 18.00. W tych
dniach adoracja Najświętszego Sakramentu w godz.: 16.00 – 18.00.
Za tydzień w I Niedzielę Adwentu na nabożeństwie o godz. 16.00 błogosławieństwo
opłatków wigilijnych. Po nabożeństwie przedstawiciel rodziny będzie mógł zabrać
opłatki do domu. Świece na stół wigilijny będą rozprowadzane od przyszłej niedzieli.
Przez cały czas adwentu Msze św. roratnie od poniedziałku do piątku o godz. 17.00,
a w sobotę o godz. 7.00. Wzorem lat ubiegłych istnieje możliwość włączenia się
w nagradzanie dzieci za zaangażowany udział w roratach.
Zachęcamy do nabycia naszego kalendarza parafialnego na 2022 rok w cenie 10 zł.
Polecamy również Gościa Niedzielnego, w którym znajduje się film dokumentalny
o nowym błogosławionym ks. Janie Masze.

