Ogłoszenia

duszpasterskie

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.09.2022.
Stwierdzenie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Nie możecie służyć Bogu i mamonie” skłania nas do refleksji,
co w moim życiu jest mamoną, czyli jest w jaskrawej opozycji do spraw Bożych. Przychodzimy do kościoła na
Mszę św., modlimy się, mamy dobrą wolę, żeby służyć Bogu. Czym są jednak zaprzątnięte nasze myśli, ku
czemu skłaniają się nasze serca? Odsuńmy teraz od siebie mamonę – jest czas spotkania z Bogiem.
Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na bieżące potrzeby naszej Parafii. „Bóg zapłać” za Waszą ofiarność.
1. We wtorek przypada na naszą Wspólnotę Parafialną Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu
w porządku diecezjalnym. Zapraszamy do modlitwy osobistej i w grupach parafialnych: Rodzina
Franciszkańska o 11.00, Akcja Katolicka o 12.00, Legion Maryi o 13.00, a Rodzina Różańcowa
o 14.00.
2. Również we wtorek, 20 września, odbędzie się Spotkanie Sprawozdawcze Rady Dzielnicy
Boguszowice Osiedle w Domu Kultury o godz. 17.00.
3. W czwartek obchodzimy wspomnienie bł. Siostry Bernardyny Jabłońskiej.
4. Grupa Modlitewna zaprasza wszystkich chętnych, a zwłaszcza uczestników Kursów ALFA, które
odbywały się w naszej Parafii, na wspólną modlitwę w czwartek o 18.45. Jeśli ktoś miałby jakąś
intencję do omodlenia podczas czwartkowej modlitwy, może ją zapisać i złożyć w kaplicy Wieczystej
Adoracji.
5. Za tydzień XXVI Niedziela Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny U. Śl.
6. Nasz Organista, Pan Karol Lapczyk, wyszedł z inicjatywą utworzenia CHÓRU PARAFIALNEGO.
Chętni Parafianie proszeni są o zapisanie się na listę wstępną w zakrystii do przyszłej niedzieli
włącznie. Przesłuchania odbędą się z początkiem października. Gorąco zachęcamy.
7. Pielgrzymka do Meksyku jest zaplanowana na 16 dni od 18 stycznia do 02 lutego 2023 roku.
Wszystkie informacje są zamieszczone na parafialnej stronie internetowej. Jest już zapisanych 10 osób,
a dziś upływa termin na podjęcie decyzji.
8. Kolejna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z przeznaczeniem środków dla
misjonarzy, odbędzie się 22 i 23 września, tj. czwartek po południu i piątek do 11.00. W piątek
w południe będzie odbiór złożonego sprzętu. Szczegóły na afiszu.
9. Dnia 24 września w bazylice św. Antoniego w Rybniku odbędzie się kolejne spotkanie stacyjne Żywego
Różańca i czcicieli Matki Bożej z terenu archidiecezji. Początek o 10.00, msza św. o 11.00. Zapraszamy
10. Rozpoczęły się zapisy na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie w sierpniu przyszłego roku.
Zapraszamy młodych do grupy rybnickiej. Zapisy w bazylice św. Antoniego, szczegóły na plakacie .
Zapraszamy mężczyzn na pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 24 września w ramach męskiego
oblężenia Jasnej Góry. Zapisy na autokar rybnicki również w bazylice św. Antoniego.
11. Serdeczne „Bóg zapłać” Parafianom adorującym Jezusa Eucharystycznego; Wszystkim za wszelkie
dobro „Bóg zapłać”.

