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I Niedziela Wielkiego Postu, 21 lutego 2021 r.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 16.00. W tym roku kazania pasyjne wygłosi
ks. Paweł Łukaszyk, wikariusz z parafii św. Anny i kapelan szpitalny. Za udział w
Nabożeństwie Gorzkich Żali można uzyskać odpust zupełny. Ofiary złożone w czasie tego
nabożeństwa przeznaczone są na kwiaty do Bożego Grobu.
W środę 24 lutego odbędzie się drugi Zabrzański Wieczór ze Świętym Józefem w naszym
kościele. Okazja do spowiedzi św. od godz. 16.00 wraz z adoracją Najświętszego Sakramentu.
Eucharystii przewodniczyć będzie i konferencję o św. Józefie wygłosi ks. prof. Piotr Majer z
Krakowa. 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 i Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek o godz. 16.30.
Na nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszamy w piątek o godz. 17.30. Wypominki za
zmarłych można składać w zakrystii bądź w kancelarii parafialnej.
Kolekta dzisiejszej niedzieli to tzw. „kolekta specjalna”, przeznaczona na potrzeby naszej
parafii. Serdeczne „Bóg zapłać” za składane ofiary.
W przyszłą niedzielę (28 lutego) – zbiórka do puszek na pomoc dla dzieci w Afryce.
W naszym kościele, Kościele Jubileuszowym 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 też adoracja Najświętszego Sakramentu w godz.:
16.00 – 18.00.
W związku z przepisami, wynikającymi z powodu zachorowań na COVID 19, w naszym
kościele może przebywać podczas Mszy Świętej i nabożeństw jednocześnie 131 osób.
Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk i zachowaniu dystansu.
Wszystkie katechezy i spotkania formacyjne są zawieszone do odwołania.
Przypominamy również o transmisji online z naszego kościoła Mszy Świętej niedzielnej
o godz. 10:30 na parafialnym kanale YouTube.
Istnieje możliwość przekazania na nasz kościół 1% swojego podatku. Na formularzu należy
wpisać: NR KRS 0000283966 cel szczegółowy Parafia 4. Ulotki zostały wyłożone na
stolikach przy wyjściu z kościoła. Prosimy o wsparcie.
Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego.
Zapraszamy do włączenia się w kampanię „Misjonarz na Post”. Aby wziąć udział w akcji
trzeba wejść na stronę www.misjonarznapopost.pl wypełnić formularz. Na adres mailowy
przyjdzie wylosowany misjonarz, którego można wesprzeć duchowo lub materialnie.

