Ogłoszenia Parafialne

W dzisiejszą Niedzielę rozpoczynamy czterdziestogodzinne nabożeństwo. Zapraszam do
prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 10.00. do 12.00 i od 14.00
do 16.00.

W poniedziałek po Mszy św. rannej do godziny 12.00 i od 15.00 do 18.00.

We wtorek od godziny 8.00 do 12.00 i od 15.00 do 17.30.

We wtorek o godz. 17.30 Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Msza św. za zm. w
miesiącu lutym.

W środę wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. W tym dniu
obowiązuje nas post ścisły. Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 8.00 i

1/3

Ogłoszenia Parafialne

18.00.

W czwartek o 18.00 Msza św. szkolna z drogą krzyżową dla dzieci, a po niej katecheza dla
rodziców dzieci I Komunijnych.

W piątek o 17.15 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych oraz Msza św. o godz. 18.00.

W sobotę o 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi oraz
wielkopostna medytacja muzyczno-poetycka- wykona chór „Pro Arte”.

W Niedzielę Msze św. o godz. 8.00, 10.00 i 16.00. O godz. 15.15Gorzkie Żale z kazaniem
pasyjnym, które będzie głosił w tym roku Ks. Adrian Chojnicki, wikariusz z Chwałowic.
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Pomoc dla dzieci z Aleppo

Konto Caritas Archidiecezji Katowickiej na które można dokonywać wpłat

z dopiskiem "wpłaty Śląskie na Aleppo"
nr konta 901560 1111 0000 9070 0011 6398

Odpowiadając na apel Metropolity katowickiego Parafia nasza pragnie wesprzeć duchowo i
materialnie rodzinę z Syrii. Jest to rodzina Elias Behnan Khodershah ma 83 lata, a jego żona
Jourjet – 75. Mieszkają w Aleppo z dziećmi – Bassam ma 50 lat, Bashar 45, a Fullah 40. Jest
to bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu. Potrzebują żywności, która w Aleppo jest
obecnie bardzo droga. Potrzebują również opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania
oraz opału na zimę. Dużym wydatkiem jest także dostęp do prądu z generatorów, który
sukcesywnie drożeje w związku z przedłużającą się wojną.
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