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8 listopada 2020
Udział w Eucharystii jest znakiem naszego oczekiwania na spotkanie z Chrystusem.
Przychodzimy więc, by stanąć przed ołtarzem jak mądre panny z zapalonymi lampionami.
Czuwamy na modlitwie, by kiedyś wejść na wieczne gody Baranka. Niech więc płoną
nasze serca wiarą i miłością, by już tutaj być blisko Pana, by kiedyś otrzymać obiecane
życie wieczne. Grzeszni i słabi przychodzimy do Boga, bo On jeden ma przebaczenie,
bo On jeden może nas napełnić mądrością, byśmy byli czujni i zawsze gotowi na spotkanie
z Chrystusem.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona zostanie na remont katowickiej katedry.

_______________________________________

Dzisiaj przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
Pamiętajmy w modlitwie o braciach i siostrach prześladowanych za wiarę.
Od wtorku zapisujemy Msze św. za zmarłych (w salce katechetycznej).
Zapisywanie Mszy św. we wtorki od godz. 7.00 do 10.00 i od 15.00 do 16.30,
a w piątki tylko do 8.30.
Dobrowolne ofiary za ławki można składać w kancelarii parafialnej.
W środę Święto Niepodległości Msze św. o godz. 6.30 i 18.00.
W piątek Różaniec Fatimski:
I - cz. przed Mszą św. poranną,
II - cz. po Mszy św. porannej,
III - cz. przed Mszą św. wieczorną,
IV - cz. po Mszy św. wieczornej.
W przyszłą niedzielę w archidiecezji katowickiej przeżywać będziemy Dzień Muzyki Liturgicznej.
Módlmy się za wszystkich twórców muzyki sakralnej, organmistrzów
i organistów a szczególnie za naszych organistów: Sebastiana i Adama.
Przyszła niedziela to także Światowy Dzień Ubogich.
W związku z nowymi przepisami w naszym kościele może jednocześnie przebywać
do 13 osób (oprócz księdza i służby kościelnej). Przypominamy o obowiązku noszenia
maseczek i dezynfekcji rąk. Komunię św. zalecamy przyjmować na rękę.
W związku z nowymi przepisami wszystkich uczniów kl. V - VIII, zapraszamy
do spowiedzi św. przez cały tydzień, pół godziny przed każdą Mszą św.
Uczniowie kl. VI i VII pozostają później na Mszy św.
Zaznaczamy, że wszystkie Msze św. są transmitowane przez nasze radio
na częstotliwości 94,4.
Zgodnie z zarządzeniem ks. Arcybiskupa zachęcamy do odmawiania różańca w rodzinach.
Transmisja o godz. 20.20 w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godz. 20.30 w Radiu eM 107,6

Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie na potrzeby naszej
parafii przed kościołem zbiórka na pomoc kościołowi
w potrzebie.

