OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
2 stycznia 2022

Słowo stało się Ciałem i zamieszkało pośród nas. Odnajdujemy się pośród
pasterzy i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy w noc Bożego Narodzenia
spotkali Jezusa Chrystusa. Otwórzmy zatem nasze serca, aby przyjąć
Boże dary, które wciąż nieustannie płyną do nas od Nowonarodzonego
Syna Bożego.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
Msze św. w poniedziałek, wtorek, środę Msze św. o 18.00
w piątek i sobotę o godz. 8.00 i 18.00.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Piątek od godz. 15.00.
W Czwartek Uroczystość Objawienia Pańskiego,
Kolekta na Misje.
Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 11.00 i 17.00
W tym tygodniu przypadają I Czwartek, I Piątek i I Sobota miesiąca.
Mając na uwadze względy sanitarne rodzinne kolędowanie “Betlejem w Polsce”
odbędzie się tym razem w plenerze. Zaplanowano je przed katowickim Spodkiem
w Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2022r. o godz. 17.00.
Wstęp wolny z zachowaniem norm sanitarnych.
W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.00 poświęcenie świec dzieciom
komunijnym, dzieci zapraszamy wraz z rodzicami.
Mamy coraz więcej przypadków zakażeń coronawirusem dlatego przypominamy parafianom,
którzy jeszcze się do tego nie stosują o obowiązku zakrywania ust i nosa przed wejściem
do kościoła na czas trwania Mszy św. oraz nabożeństw.
Wybór w tej sprawie nie jest tylko kwestią osobistą, lecz dotyczy również innych osób, czasem
cierpiących na inne schorzenia, dla których koronawirus wywołujący covid może być
śmiertelnym zagrożeniem. Kluczem może być miłość - nie własna, ale bliźniego.
STATYSTYKA

NA

2020
Chrztu św. udzielono
chłopcom
dziewczynkom
Do I Komunii przystąpiło

Sakrament Bierzmowania przyjęło
Sakrament chorych przyjęło
Odeszło do wieczności
mężczyzn
kobiet
dzieci
Sakrament małżeństwa zawarło
Komunii św. rozdzielono

23 dzieciom
14
9
51

24
105
22 osoby
12
9
1
10 par
32.338,00

ROK

2021

2021
18
12
6
43

28
99
34
18
16
5
32.158,00

Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie na potrzeby naszej parafii.

