OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
25 kwietnia 2021 r.

Dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza, czyli dzień, w którym z największą pokorą prosimy
was, siostry i bracia, o modlitwę za nas - księży. Prosimy o gorliwą modlitwę o nowe
i święte powołania kapłańskie. Błagajmy Boga, by nigdy nie zabrakło pasterzy na
miarę Serca Jezusa, ale prośmy też każdego z nas byśmy tworzyli społeczności zdrowego
wzrostu i rozwoju prezbiterów. Naszym jedynym i najwyższym Pasterzem jest Chrystus,
niech On nas prowadzi w tej modlitwie.

Kolekta dzisiejsza przeznaczona zostanie na naszej parafii.

________________

Msza św. w intencji wszystkich tegorocznych maturzystów zostanie odprawiona dzisiaj o godz. 12.00
w katedrze przez bp. Adama. Zainauguruje ona diecezjalny tydzień modlitwy za maturzystów.
Za pośrednictwem specjalnego formularza młodzi mogą zgłaszać chęć bycia objętymi modlitwą,
a każdy, kto chciałby podjąć się modlitwy w ich intencji może to uczynić logując się:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2JpKBXw716KglthRyoU711yhVYiQjyEFfJcDrO1GL4q1PoA/
viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3HD25f33rBLc8k7B9EF8qIsxwLBfCezygW_00r--e_OxSItttDWlzUmYg

________________

W czwartek 29 kwietnia to dzień męczeństwa duchowieństwa Polskiego. W tym dniu ks. Arcybiskup
odprawi w tej intencji Mszę św. w katedrze w Katowicach o godz. 18.00. Także z prośbą
o łaskę beatyfikacji Sługi Bożego ks. Jana Machy.

________________

Rozpoczynamy miesiąc maryjny maj, nabożeństwa majowe
w tygodniu o godz. 17.30 w niedziele o 16.30.

________________

W sobotę 1 maja święto św. Józefa Rzemieślnika, patrona pracujących. Módlmy się w tym
dniu za jego pośrednictwem, aby każda praca była drogą prowadzącą do świętości
i spełnieniem powołania. Jeżeli dopisze pogoda nabożeństwo do św. Józefa odprawimy
o 17.30 na posesji p. Antoniego Kusia przy kapliczce św. Józefa.

________________

Uroczystość I Komunii św. odbędzie się 1.05.; 2.05.; 3.05.; 9.05. podczas Mszy św.
o godz. 11.00. Prosimy zostawić wolne miejsca w ławkach z przodu dla dzieci i ich
gości.
Spowiedź dla dzieci komunijnych i i ich rodziców w piątek 30 kwietnia o godz. 17.00,
sobota 1.05. godz. 8.00 i 9.00,
sobota 8.05. godz. 8.00.

________________

W poniedziałek 3 maja uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. o godz. 7.00, 9.00,
11.00 i 17.00, nabożeństwo dzieci komunijnych o godz. 16.00.
Kolekta na potrzeby naszej parafii.

________________
Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie na Wyższe Śląskie
Seminarium Duchowne.

