O g ł o s z e n i a d u s z p a s t e r s k i e ( Rocznica Poświęcenia Własnego Kościoła )
( 29 października do 5 listopada 2017 r. )

Świątynia jest znakiem Boga i miejscem naszego z Nim spotkania. Dzisiaj obchodzimy
rocznicę poświęcenia naszej świątyni, w której Bóg udziela nam swoich darów: wysłuchuje
modlitw, obdarza miłosierdziem i karmi Ciałem swego zmartwychwstałego Syna. Jest ta
świątynia także znakiem naszej wiary i naszym wspólnym domem, gdzie spotykamy się, by
wyznać wiarę i odnaleźć siebie jako Kościół — żywą świątynią Boga. W dzisiejszej
Eucharystii wyraźmy naszą wdzięczność Bogu za otrzymane dary i prośmy Go o łaski i
zbawienie dla żyjących i zmarłych budowniczych naszego kościoła.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Za wszystkie ofiary
serdeczne Bóg zapłać!
---------------------------------------W dniu dzisiejszym zapraszamy na nabożeństwo różańcowe na godz. 16.15 oraz na
godz. 20.25 na czytanie Słowa Bożego, różaniec i Apel Jasnogórski.
Jutro i pojutrze o godz. 17.15 odprawimy ostatnie nabożeństwa różańcowe. Zapraszamy
do udziału wszystkich parafian - również dzieci.
Od jutra ranne Msze św. odprawiać będziemy o godz. 8.00.
Okazja do spowiedzi św. przed uroczystością Wszystkich Świętych zawsze łącznie ze Mszą
św. A w poniedziałek i wtorek wieczorem już od godz. 17.00.
W środę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół oddaje cześć
wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej a nam przypomina prawdę o naszej
wspólnocie ze świętymi i o naszym powołaniu do świętości. W tym dniu mamy obowiązek
uczestniczenia we Mszy św. W naszym kościele Msze św. będą odprawiane wg niedzielnego
porządku.
W czwartek przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych zmarłych - Dzień
Zaduszny.
Nabożeństwa za zmarłych w naszym kościele będą odprawiane od Dnia Zadusznego
czyli od czwartku do środy 8 XI o godz. 17.30. W czasie tych nabożeństw będziemy
wspominać naszych zmarłych, czytając zalecki, które przyjmujemy w zakrystii. W
czwartek i piątek o godz. 8.00 i w przyszły poniedziałek i wtorek o godz. 8.00 zostaną
odprawione Msze św. za zmarłych zalecanych w naszym kościele.
Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać:
- od południa uroczystości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny przez pobożne
nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę, modlitwy w int. Ojca św.,
odprawienie spowiedzi i przyjęcie Komunii św., zachowując wolność od przywiązania do
jakiegokolwiek grzechu;
- w dniach 1 - 8 listopada, odwiedzając pobożnie cmentarz, modląc się, choćby tylko w
myślach za zmarłych, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zapraszamy
do liczniejszego udziału we Mszy św.
W czwartek od godz. 17.00 Godzina Święta - Adoracja Najświętszego Sakramentu.
W I piątek o godz. 7.30 odprawimy nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa. O
godz. 16.30 Msza św. szkolna. Zapraszamy dzieci do udziału, szczególnie dzieci z klas
trzecich, które przygotowują się do I Komunii św. Od godz. 16.00 miesięczna spowiedź
dzieci.
W sobotę rano odwiedzimy też naszych chorych i osoby starsze zanosząc im Komunię
św. Prosimy ich adresy zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

W przyszłą niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 12.00 udzielać będziemy sakramentu
chrztu św. i błogosławić roczne dzieci. Nauka przed chrztem dla rodziców dziecka i
chrzestnych odbędzie się w sobotę o godz. 19.00 w salce.
Kolekta w Uroczystość Wszystkich Świętych będzie przeznaczona na renowację katowickiej
katedry, a w przyszłą niedzielę - jak to było w naszej tradycji - na potrzeby naszej parafii.
Wybory do parafialnej rady duszpasterskiej:
W czerwcu skończyła się pięcioletnia kadencja parafialnej rady duszpasterskiej i odbyły się w
parafiach naszej archidiecezji wybory do nowej Rady. W naszej parafii z racji zmiany
proboszcza odłożono te wybory. Chcemy je przeprowadzić w najbliższym czasie. Do Rady z
urzędu należą: 1) proboszcz, wikariusze, przedstawiciele katechetów, organistów, 2) osoby
mianowane przez proboszcza (przedstawiciele ruchów, wspólnot, nadzwyczajnych szafarzy
komunii św.) oraz 3) osoby wybrane przez parafian.
Bardzo prosimy parafian, by nazwiska kandydatów w formie pisemnej zgłaszać w
Uroczystość Wszystkich Świętych i w najbliższą niedzielę do przygotowanej "urny" w tyle
kościoła. Kandydatami na członków Rady mogą być pełnoletni katolicy, którzy przyjęli
sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z
nienagannych postaw moralnych.
W dzisiejszej gazetce oraz w tyle kościoła na stolikach są wystawione karteczki na których
można zgłaszać kandydatów.

