Ogłoszenia duszpasterskie
14.10.2018
Dziś kolekta przeznaczona jest na misje.
1. Do nabycia prasa katolicka: „Gość Niedzielny” , i nasza gazetka „ Królowa
Aniołów” z programem Misji Parafialnych
2. W kancelarii parafialnej można zamawiać intencje mszalne na przyszły rok.
Serdecznie zachęcam do korzystania z daru Najświętszej Ofiary sprawowanej za
nas i za naszych bliskich zmarłych
3. W każdą niedzielę po Mszy św. o 8.00 jest zanoszona Komunia św. do
chorych i starszych wiekiem parafian prze szafarzy Eucharystii
4. W tym tygodniu nabożeństwa różańcowe od poniedziałku do czwartku o
godz. 17.30 Serdecznie zapraszam do modlitwy różańcowej czy to w domach
czy w kościele.
5. Drodzy Parafianie i Goście. Pod koniec okresu grzewczego rozciekł się piec
centralnego ogrzewania, który obsługiwał kościół i probostwo. Uszkodzenie nie
nadaje się do naprawy ( 17 lat eksploatacji ) Został zmówiony nowy piec z tzw.
piątą klasą na ekogroszek o mocy 100 kW. Koszt zakupu i instalacji jest wysoki,
bo ponad 47 tyś. zł. Prace z tym związane wykona firma Czempas Technika
Grzewcza z Bierunia. Zwracam się do Was z gorącą prośbą o pomoc w jak
najszybszym zebraniu środków na zakup i montaż pieca. Została nam jeszcze do
spłacenia spora kwota za dach, ale ta sprawa, w związku ze zbliżającą się zimą
jest priorytetowa. Chcemy zwrócić się o pożyczkę na ten cel do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Do Was
zaś zwracam się z prośbą o pomoc w jej spłaceniu. W ciągu najbliższych 6
miesięcy byłaby zbierana specjalna kolekta z przeznaczeniem na ten projekt. Z
góry dziękuję za zrozumienie i wsparcie. Gdyby ktoś z Was słyszał o
możliwości wsparcia tego projektu ze strony jakiś instytucji, firm prywatnych
czy fundacji – proszę o kontakt.
6. Dziś przed kościołami zbiórka na Dzieło Noego Tysiąclecia ( stypendia dla
dzieci i młodzieży )
7. Za tydzień kolekta będzie przeznaczona na cele wskazane przez Ojców
Misjonarzy

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
14-21.10.2018
14.10 28 Niedziela zwykła MISJE PARAFIALNE
8.00 Za + Gerarda Porwolik
11.00 Do Bożej Opatrzności w int. Krzysztofa Wasilewskiego z okazji 50 urodzin, w
podziękowaniu za dar życia i otrzymane dobro, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla niego,
rodziny i bliskich
Chrzest: Hanna Ciach, Vivienn Lis, Pola Strzempa
Roczek: Zofia Skarżyńska
15.30 Różaniec św.
16.00 Za ++ Bertę i Stanisława Krenczyk
15.10 Poniedziałek
8.00 W int. parafian
17.30 Różaniec św.
18.00 Za ++ rodziców Franciszka i Marię Wala i Karola i Weronikę Gołyszny
16.10 Wtorek
8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar składanych do skarbonki
17.30 Różaniec św.
18.00 Za + Janinę Sojka ( zd. Bartecka ) w rocznicę śmierci
17.10 Środa
8.00 w int. emerytów i rencistów naszej parafii ( sakrament namaszczenia )
17.30 Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły – Różaniec św.
18.00 W int. parafian
18.10 Czwartek
8.00 Za ++ Matyldę i Albina Kukla w rocznicę ich śmierci, syna Ryszarda, wnuczkę Beatę,
oraz Helenę i Feliksa Sojka i wszystkich zmarłych z rodzin Kukla i Sojka
17.30 Różaniec św.
18.00 W int. parafian
19.10 Piątek
8.00 Za budowniczych i naszego kościoła i ++ parafian
Różaniec za ++ zalecanych
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.00 W int. dzieci naszej parafii i ich rodziców
20.10 Sobota
8.00 Msza św. w int. małżonków naszej parafii
12.00 Ślub: Karolina Kołodziej – Łukasz Żogała
16.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy.
Okazja do spowiedzi św.
17.00 1. Za ++ braci Tadeusza i Stanisława Halama
2. Przez wstawiennictwo Anioła Stróża w int. Emilii Pratt z okazji 5 urodzin w
podziękowaniu za dar życia z prośbą o Boże błogosławieństw dla całej rodziny
21.10 28 Niedziela zwykła ZAKOŃCZENIE MISJI PARAFIALNYCH
8.00 Za ++ rodziców Stefanię i Jana Sternal, Augustyna Michalczyk, Stanisława Sternal, ++
dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa
11.00 Za + Gerarda Helios, ++ rodziców z obu stron i za ++ z pokrewieństwa
Chrzest
15.30 Różaniec św.
16.00 1. Za + Kazimierza Janika, Pawła i Bronisławę Kubot oraz ++ rodziców z obu stron
2. Do Bożej Opatrzności w int. Anny i Marka Grzegorczyków z okazji 20 rocznicy ślubu, w
podziękowaniu za otrzymane dobro, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

