OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
21 – 28.10.2018r.
1. Dziś 29 Niedziela Zwykła, przeżywamy Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna Tydzień
Misyjny. Kolekta na misje. O godz. 15.30 zapraszamy na Nabożeństwo Różańcowe
2. W kancelarii parafialnej przyjmujemy intencje za zmarłych na pierwsze półrocze 2019r.
3. W poniedziałek o godz. 17.00 Nabożeństwo Różańcowe przez wstawiennictwo św. Rity. Prośby
i dziękczynienia prosimy składać do skrzynki przy figurze św. Rity.
4. W poniedziałek kancelaria czynna od 7.30 – 10.00 a popołudniu wyjątkowo w godz. 14.30-16.30.
5. Kolekta w przyszłą niedzielę na odnowienie i renowację krzyża przy głównym wejściu do kościoła.
6. Zachęcamy do lektury nowego numeru „Gościa Niedzielnego”.
7. W kancelarii i zakrystii można nabyć broszurę wydaną z ok. 100-lecia konsekracji naszego kościoła.
8. Jest możliwość zamówienia fotokopii Papieskiego Błogosławieństwa: format A5-8zł, format A415zł, zapisy w zakrystii i kancelarii.
9. W zakrystii i kancelarii do nabycia publikacja „Wielki Pontyfikat Św. Jana Pawła II” wydana z ok.
40 rocznicy wyboru papieża, cena 10 zł.
10. Rada Parafialna informuje, że w dniu festynu zorganizowanego z ok. 100-lecia Kościoła zebrano
7.726,87zł., z tego 1.000 zł przeznaczono na leczenie i rehabilitację Maćka Ciemięgi i Szymona
Zawadzkiego. Pozostała kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z
przygotowaniem i przebiegiem obchodów jubileuszu. Rada Parafialna z ks. proboszczem jeszcze raz
serdecznie dziękuje wszystkim za obecność na festynie, dziękuje osobom zaangażowanym
w przygotowanie i przeprowadzenie jubileuszu, dziękuje sponsorom-lokalom: Dom Przyjęć
„Centrum”, Dom Przyjęć „Duet”, Restauracja „Rączka Gotuje”, Firmie STIHL z Radlina, Pani
Elżbiecie Cuber z rodziną i wszystkim anonimowym darczyńcom.
11. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych-pamiętajmy, aby uporządkować groby swoich bliskich
i sprawdzić terminy opłat miejsc grobowych.
12. Z okazji 100-lecia naszego Kościoła - 17 listopada o godz. 15.00 odbędzie się „Pokoleniowe
Spotkanie Ministrantów”, którzy na przestrzeni czasu służyli przy ołtarzu. Chętnych prosimy
o zapisywanie się w zakrystii i kancelarii do 11 listopada, wpisowe 20zł.
13. III Archidiecezjalna Pielgrzymka do Lourdes odbędzie się w dn. 5–13 maja 2019 r. Przejazd do
Światow. Sankt. Chorych specjalnym pociągiem z Katowic. Zapisy od września Szczeg. na plakacie.
Za złożone ofiary serdeczne Bóg Zapłać!

