
O g ł o s z e n i a   d u s z p a s t e r s k i e

III NIEDZIELA ZWYKŁA  -   22.01.2023

Dziś  w  Kościele  obchodzimy  Niedzielę  Słowa  Bożego,  którą  papież  Franciszek
ustanowił przed czterema laty. Wierzymy, że także dziś Chrystus jest obecny wśród nas
w swoim Słowie i Chlebie Eucharystycznym, a pośród nas wypełniają się Boże obietnice. 

U progu tej Eucharystii wzbudźmy w sobie pragnienie słuchania Słowa Bożego, aby
mogło zamieszkać w nas z całym swym bogactwem. 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na archidiecezję.  „Bóg zapłać” za Wasze ofiary. 

1. Serdecznie  zapraszamy  na  KONCERT KOLĘD w wykonaniu  Orkiestry  Dętej  KWK
Jankowice, solistów i wychowanków naszego Domu Kultury dzisiaj o godzinie 16:00.

 
2. Msza  św.  w intencji  Legionu Maryi  czyli  prezydium,  auksyliatorów oraz  wszystkich

sympatyków  będzie  sprawowana  jutro,  w  poniedziałek  23  stycznia,  o  godz.  10:00
w górnym kościele. Po Mszy św. spotkanie opłatkowe  w salce obok kancelarii.

3. Za  tydzień  IV  niedziela  okresu  zwykłego.  Kolekta  będzie  przeznaczona  na  bieżące
potrzeby parafii. 

4. Gorąco zachęcamy do zapisywania się w zakrystii na KURS ALFA, który rozpocznie się
w środę 1 lutego. 

5. W dzisiejszej „Bliżejce” znajdziemy artykuł wyjaśniający sens poświecenia chleba, soli
i  wody ku czci  św.  Agaty,  abyśmy świadomie do tego obrzędu podeszli  w niedzielę
5  lutego.  W  Gościu  Niedzielnym  polecamy  artykuł  wyjaśniający  biblijne  wzmianki
o nawróceniu św. Pawła.

6. Serdeczne  „Bóg  zapłać”:  osobom  modlącym  się  nieustannie  w  kaplicy  Wieczystej
Adoracji;  mężczyznom,  którzy uprzątnęli  opał  przy  kotłowni;  wszystkim za wszelkie
dobro - „Bóg zapłać”. 

7. Dołączyliśmy do akcji „Parafie dla Mikołaja”, dzisiaj przed i po Mszach świętych przed
naszym  kościołem  stoją  wolontariusze  ze  skarbonkami,  cały  dochód  zostanie
przeznaczony dla chorego Mikołaja Kubali, rocznego dziecka z Wodzisławia Śląskiego,
którego rodzice zbierają fundusze na jego terapię genową. Jej koszt wynosi 9 milionów
zł. Na chwilę obecną brakuje niecałe 2 mln. Mikołaj 26.01 kończy roczek, zróbmy mu
prezent w postaci hojnych datków. W imieniu rodziców dziękujemy!

8. Wychodząc  z  kościoła  prosimy  zabrać  z  przedsionka  karteczkę  ze  Słowem Bożym.
Potraktujmy ten szczególny cytat jako Słowo Życia dla siebie na dzisiejszą Niedzielę
Biblijną i na cały tydzień!


