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Zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii, pragniemy otworzyć
się pełniej na działanie Chrystusowej miłości, która objawia
się w jego słowie i Jego pokarmie. Tutaj, na Mszy świętej, lekcji miłości, Jezus uczy nas
największego i pierwszego przykazania - miłości Boga i bliźniego. Za to, że ciągle za mało
kochamy, przeprośmy teraz Boga.
o Kolekta dzisiejsza na renowację katowickiej katedry. Bóg zapłać za złożone ofiary.
o Zapraszamy na nabożeństwa wypominkowe za zmarłych zalecanych w tygodniu po
Mszy św. wieczornej do czwartku włącznie. Dziś zaś o godz. 16.00. Zalecki za
bliskich zmarłych można składać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
o W tym tygodniu w naszej parafii odbędą się nauki przedślubne dla narzeczonych,
chcących przyjąć sakrament małżeństwa w pierwszym półroczu przyszłego roku.
Spotkania od wtorku do piątku o godz. 19.00 na probostwie. Pary narzeczonych
proszone są o telefoniczne zgłoszenie chęci uczestniczenia w nich.
o We wtorek o godz. 19.00 spotkanie Grupy Słowa Bożego w salce parafialnej.
o W środę po Mszy św. porannej Nowenna do MBNP. Zalecania można składać do
koszyczka przy wejściu do kościoła.
o W czwartek o 17.00 Msza św. szkolna, na którą zapraszamy dzieci i młodzież
szkolną. Na Mszę św. i różaniec obowiązkowo przychodzą dzieci przygotowujące się
do I Komunii św. wraz z Rodzicami. Po różańcu spotkanie w salce.
o Od najbliższego czwartku Msze św. wieczorne w tygodniu będą sprawowane o godz.
17.00.
o W piątek od 9.00 odwiedziny chorych i starszych wiekiem parafian z posługą
sakramentalną. Prosimy o zgłoszenie w kancelarii parafialnej do czwartku.
o Także w piątek o 16.00 w salce spotkanie Grupy Miłosierdzia.
o Dziękujemy Paniom troszczącym się o czystość i wystrój kościoła. Słowa
wdzięczności dla tych, którzy upiekli ciasta na kiermasz parafialny. Dziękujemy
Paniom, które te ciasta rozprowadziły.
o Pielgrzymka do Ziemi Świętej z powodu małej ilości chętnych nie odbędzie się.
o W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Święto Niepodległości i stulecie
odzyskania niepodległości. Msza św. w int. Ojczyzny o godz. 9.30.
o Kolekta przyszłej niedzieli na potrzeby parafii, zaś przed kościołem zbiórka na
Papieską Fundację „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” z racji Dnia Solidarności z
Kościołem Prześladowanym.
Niech Bóg umacnia nas swym błogosławieństwem, abyśmy mogli prawdziwie kochać i
przez miłość ukazać, że chrześcijaństwo to nie tylko słowa, ale życie.

