OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXX Niedziela Zwykła – 24 października 2021 r.
Dzisiaj Niedziela Misyjna, która rozpoczyna Tydzień Misyjny.
Nabożeństwo Różańcowe o godz. 16.00 poprowadzi wspólnota małżeństw „Wiara i Życie”.
W tygodniu różaniec o godz. 17.30, w sobotę o godz. 7.30.
Dzisiaj wspólne wyjście do MULTIKINA na film: „FATIMA”. Spotykamy się w holu Multikina
o godz. 18.15.
Katecheza uzupełniająca dla dorosłych we wtorek. Chętni przychodzą na godz. 18.00
na Eucharystię oraz katechezę po Mszy św.
Msza św. szkolna dla dzieci w czwartek o godz. 16.30 i rozwiązanie konkursu na najciekawszy
różaniec.
W przyszłą niedzielę o godz. 18.00 odbędzie się w naszym kościele „WIECZÓR ZE ŚWIETYMI”.
Księża z dekanatu Zabrzańskiego zapraszają dzieci i młodzież na trzy kwadranse ze świętością
w kościele oraz trzy kwadranse integracji w salkach. Z Zabrzańskich parafii odwiedzą nas
dzieci i młodzież z relikwiarzami świętych. Warto wspólnie ten czas przeżyć jako
przygotowanie do Uroczystości Wszystkich Świętych.
W najbliższym czasie odwiedzamy naszych bliskich zmarłych na cmentarzach. Prosimy
o uporządkowanie grobów swoich bliskich zmarłych. Przypominamy też o konieczności
przedłużenia rezerwacji miejsc na cmentarzu.
Druki do wypisywania zmarłych polecanych w wypominkach wyłożone są na bocznych
ołtarzach w kościele i przy zakrystii. Wypominki za zmarłych można składać w zakrystii lub
kancelarii parafialnej.
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.
Kolekta dzisiejszej to tzw. „kolekta specjalna” na potrzeby naszej parafii. Kolekta przyszłej
niedzieli przeznaczona będzie na misje. Serdeczne „Bóg zapłać” za składane ofiary.
W przyszłą niedzielę można przynieść rzeczy jako pomoc dla podopiecznych Sióstr
Dominikanek na Ukrainie. Więcej informacji w gablotkach.
Towarzystwo im. Św. Brata Alberta co roku przeprowadzała w Uroczystość Wszystkich
Świętych kwestę na naszym cmentarzu „Bliźniemu Swemu”. Ze względu na epidemię
wolontariusze nie mogą przeprowadzić zbiórki zwracają się z prośbą o wsparcie materialne
w wirtualnej kweście na portalu zrzutka.pl
Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego. Przed kościołem są do nabycia również znicze
„Caritas”.

