Ogłoszenia parafialne ______________
12 marca 2017 r. .
▪▪ Dzisiaj przypada Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, tzw. Niedziela Ad gentes, którą przeżywamy pod hasłem: „Gdzie misjonarze – tam nadzieja”.
▪▪ Serdecznie zapraszam dziś o godz. 17.15 do udziału w nabożeństwie Gorzkich
żali z kazaniem pasyjnym, które wygłosi ks. Tomasz Maintok.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej informuje, że 15 marca (środa) od godz. 15.30 na Górze Świętej Anny odbędzie się wielkopostny dzień skupienia. Temat: „Cud Eucharystii w oparciu o życie mistyczki Teresy Neuman”. Dzień Skupienia poprowadzi
o. Ambroży OFM. Jednocześnie zarząd Klubu oznajmia, że o. Józefowi Kordkowi,
kamilianinowi z Tarnowskich Gór, przekazano dwa wózki inwalidzkie do hospicjum.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz.
17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów. Natomiast o godz.
19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży
z klas drugich gimnazjalnych.
▪▪ W piątek o godz. 17.15 zachęcam do udziału w nabożeństwie Drogi krzyżowej.
▪▪ Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza w dniach 17–19 marca młodzież
gimnazjalną na Górę Świętej Anny na spotkanie weekendowe, które zostało nazwane „Ładowarka”, a w treści będzie służyło m.in. przygotowaniu do bierzmowania. Zgłoszenia należy kierować na adres biuro@botafe.pl.
▪▪ Zapowiedź! Dnia 24 marca br. (piątek) o godz. 18.45 odbędzie się w naszym kościele prelekcja z prezentacją multimedialną pt. „Kim jest Człowiek z Całunu”.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem można złożyć ofiarę na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych „Bóg zapłać”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Elfrydę
Gola, lat 75, z ul. Katowickiej (pogrzeb odbył się w piątek), śp. Annę Pandel, lat
88, z ul. Wolności (pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 13.00) oraz śp. Gizelę
Filusch, lat 74, ostatnio mieszkała w Niemczech (a wcześniej przy ul. Krótkiej),
zaś z parafii św. Antoniego zmarli: śp. Władysław Niedziałek, lat 60, ul. Piastów
i śp. Emma Wilczek, lat 94, ul. Piastów. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

