OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA ZWYKŁA
7 lutego 2021

Człowiek jest tajemnicą. Trudno jednak poznać kogoś, gdy sami siebie nie znamy do końca.
Siebie i innych powinniśmy odkrywać zawsze w kontekście prawdy, dobra i piękna. Ci, którzy
patrzyli na Jezusa, też stawiali sobie pytania. Kim On jest? Ten, który naucza, uzdrawia, wypędza
złe duchy? Chcieli wiedzieć o Jezusie wszystko, ale nie byli w stanie wszystkiego pojąć. My też
często zachowujemy się tak samo jak ci, którzy żyli w Jego czasach.

Kolekta dzisiejsza przeznaczona zostanie na potrzeby archidiecezji.

____________________________________________
Msza św. w intencji osób chorych z okazji Światowego Dnia Chorego sprawowaną przez
ks. Arcybiskupa, w katedrze w Katowicach, w czwartek 11.02. o godz. 12.00.
Transmisja w radiu eM.
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji: Pączek dla Aleppo. Sprzedaż pączków będzie
miała miejsce w czwartek od godziny 9.30 w salce katechetycznej.
Jak kto pączków nie je, niech jaką ofiarę na konto przeleje:)
06 1020 2528 0000 0402 0066 4011.
nr kontaktowy: Aurelia Gogol 506 056 824
Kreple swojski i pachnące
Zawoniajom w całej Łące.
Biydoki z Aleppo na nich czekajom,
Niech wirusa dobroci bez to poznajom!

Zapraszamy na kolejny Wieczór Uwielbienia w poniedziałek 15 lutego,
początek Mszą św.o godz. 18.00.
W sobotę Różaniec Fatimski:
I cz. przed Mszą św. wieczorną,
II cz. po Mszy św. wieczornej.
W związku z coraz liczniej pojawiającymi się fałszywymi zaświadczeniami potwierdzającymi uczestnictwo
w naukach przedślubnych i spotkaniach w poradni życia rodzinnego na terenie naszej archidiecezji przypominamy,
że:
· w naszej archidiecezji obowiązują zaświadczenia o jednolitym wzorze, charakterystycznym dla następujących
programów: „Ślubuję Ci”, „Przed nami małżeństwo”, „Przygotowanie 9-tygodniowe metodą dialogową”
oraz „Kurs dominikański” – wzory można zweryfikować w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin.
Prosimy o korzystanie jedynie z takich zaświadczeń.

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy czterdziestogodzinne nabożeństwo. Zachęcamy do adoracji
Najświętszego Sakramentu. Szczegółowy plan na niedzielę, poniedziałek i wtorek jest wywieszony
w gablotce i przedsionkach kościoła.
Wydział teologiczny planuje otwarcie od lutego 2021 roku. Studiów podyplomowych
dla nauczycieli:
- teologiczno-katechetycznych (4 semestry) – dających kwalifikacje do nauczania religii
w przedszkolu, w szkole podstawowej oraz szkołach ponadpodstawowych,
- katechezy przedszkolnej (2 semestry) – dających kwalifikacje do nauczania religii w przedszkolu.
Osoby zainteresowane mogą się kontaktować: roman.buchta@us.edu.pl
Zmiana godzin otwarcia biblioteki publicznej:
- poniedziałek i wtorek od 8.00 do 13.00,
- czwartek i piątek od 13.00 do 18.00,
- środa nieczynne.

Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona
na potrzeby naszej parafii.

