Ogłoszenia Parafialne
Parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli, Święto Chrztu Pańskiego 13 stycznia 2019 r.

Choć zdajemy sobie sprawę, że chrzest Jezusa był zupełnie inny niż nasz,
dzisiejsze święto jest okazją, byśmy powrócili także do tajemnicy naszego chrztu,
do chwili, gdy również do nas Bóg powiedział: Jesteś moim synem umiłowanym,
jesteś moją córką umiłowaną. Zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa, zostaliśmy prawdziwie obdarowani życiem Bożym. Czy ono wciąż się w
nas rozwija? Czy dialog Boga ze mną jest kontynuowany?
Kolekta jest przeznaczona na archidiecezję.
Dzisiaj przypada Dzień Fatimski. O 15.00 – Msza św. w intencjach, o które prosiła
Matka Boża w Fatimie. Po niej – różaniec z prośbą o nawrócenie dla naszej parafii.
O 17.30 serdecznie zapraszamy na koncert kolędowy naszego parafialnego chóru
„Gloria”.
Wtorek
O 17.30 – nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy.
Środa
Po Mszy św. porannej, w salce, kolędowe spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja.
18.45 – spotkanie grupy modlitewnej na probostwie.
Czwartek
W tym dniu przypada Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim. Módlmy się za
naszych starszych braci w wierze.
III Piątek miesiąca
Rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Od 8.00 do 18.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu.
O 15.00 – nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia i św. Faustyny.
Sobota
O 7.00 – Różaniec prowadzony przez Męską Różę Różańcową.
Po Mszy św. spotkanie Róż Różańcowych w salce katechetycznej.
O 9.30 zapraszamy Zespół Charytatywny na Dekanalny Dzień Skupienia w
parafii na Nowym Bytomiu.
O 16.30 – nauki przed chrztem św.
O 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

Następny tydzień
Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na parafię, na ogrzewanie
kościoła.
W parafii Ducha Świętego na Czarnym Lesie, o 16.00 – Rudzkie Spotkanie
Kolędowe.
W zakrystii lub kancelarii można się zgłaszać na kolędę dodatkową dla osób,
które nie mogły przyjąć księdza w wyznaczonym terminie. Odbędzie się ona w
sobotę 26 stycznia od 15.00.
Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”.

Kaplica w Chebziu
Niedziela – 13 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego
Podczas Mszy św. odnowimy przyrzeczenia chrzcielne.
Kolekta przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji, na funkcjonowanie
instytucji zaangażowanych w apostolstwo słowa.
Poniedziałek – Sobota – 13 – 19 stycznia
Z racji kolędowych odwiedzin duszpasterskich Msze Święte sprawowane będą w te
dni o godz. 8.00.
Środa – 16 stycznia
Po Mszy św. porannej odmówimy Nowennę do MB Nieustającej Pomocy.
Niedziela – 20 stycznia – 2 Niedziela zwykła
Kolekta będzie przeznaczona na bieżące potrzeby naszej wspólnoty.
Rodziny, które nie mogły przyjąć kapłana w wyznaczonym czasie, mogą zamówić
kolędę dodatkową, która odbędzie się w sobotę 26 stycznia od godz. 15.00. Zapisy na
tę kolędę w zakrystii kaplicy, kancelarii parafialnej w Goduli lub telefonicznie (nr tel.
32 248 13 85).

