Ogłoszenia Parafialne
Parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli, IV Niedziela Wielkanocna, 22 kwietnia 2018 roku.

Dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza. Módlmy się w tym tygodniu o dar
nowych powołań do życia kapłańskiego, konsekrowanego i misyjnego.
Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby parafii.
Niedziela
O 15.45 - Nieszpory Niedzielne z modlitwą o powołania.
Poniedziałek. Uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski.
Wtorek
O 17.30 - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
O 19.00 w kaplicy szpitalnej Różaniec w intencji chorych.
Środa. Święto św. Marka Ewangelisty.
O 17.30 – przy krzyżu misyjnym – nabożeństwo o urodzaje i błogosławieństwo
w pracy.
O 18.45 – Spotkanie Modlitewne.
Czwartek
O 17.15 zaprasza Bractwo Szkaplerzne na nabożeństwo różańcowe, Eucharystię
i procesję z figurą MB Szkaplerznej.
Piątek
Po Mszy św. porannej – całodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu do
godz. 18.00.
Sobota
O 7.00 – Różaniec prowadzi Czwarta Róża Różańcowa.
Od 17.00 do 18.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi
św.
Następny tydzień:
Przyszłą niedzielę będziemy obchodzić jako „niedzielę misyjną”. Słowo Boże o
misjach głosić będą dwaj Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej z Prokury Misyjnej
w Poznaniu – o. Mariusz Bosek, który wcześniej pracował w Urugwaju i o. Bernard
Briks, który pracuje aktualnie w Wierszynie na Syberii.
Kolekta w przyszłą niedzielę jest przeznaczona na parafię. Natomiast przed
kościołem będzie można złożyć ofiarę na cele misyjne Misjonarzy Oblatów M.N.
Będzie też możliwość dodatkowego wsparcia dzieła misyjnego poprzez nabycie

czasopisma „Misyjne Drogi”, pamiątek misyjnych z Afryki, książek, filmów, płyt z
muzyką misyjną, dewocjonaliów, w stoisku misyjnym.
W przyszłą niedzielę o 15.45 – nabożeństwo misyjne.
Piesza pielgrzymka parafialna do Częstochowy odbędzie się w dniach od 1 do 5
lipca br. Zapisy w zakrystii.
Informujemy, że rozpoczął się remont poszycia wieży kościoła. Będzie
wymieniana blacha i odeskowanie. W tym roku – remont obejmie jedną część
wieży, a w przyszłym – drugą. Środki w 80% pozyskaliśmy z Urzędu Miasta.
Bractwo Szkaplerzne organizuje dwudniowe rekolekcje w Czernej w dniach od
28 do 30 maja br. Zapisy w zakrystii. Koszt – 200 zł.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, szczególnie „Gościa Niedzielnego” w
którym znajdziemy nowa Adhortację papieża Franciszka o świętości.

Kaplica w Chebziu
IV Niedziela Wielkanocna - 22 kwietnia
Przeżywamy Niedzielę Dobrego Pasterza – Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej kaplicy.
Poniedziałek - 23 kwietnia
Obchodzimy Uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski.
Środa – 25 kwietnia
Obchodzimy Święto św. Marka. Po Mszy św. zapraszamy na tradycyjne dla tego
święta nabożeństwo z modlitwą o urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy.
Przed Mszą św. o godz. 17.15 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Piątek - 27 kwietnia
O godz. 17.00 odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a po niej adoracja
Najświętszego Sakramentu.
O godz. 18:00 odbędzie się spotkanie dla rodziców ministrantów.
V Niedziela Wielkanocna - 29 kwietnia
Kolekta przeznaczona będzie na bieżące potrzeby naszej wspólnoty.
Przyszłą niedzielę będziemy obchodzić jako „niedzielę misyjną”. Słowo Boże o
misjach głosić będzie Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej z Prokury Misyjnej w
Poznaniu. Natomiast przed kaplicą będzie można złożyć ofiarę na cele misyjne
Misjonarzy Oblatów. Będzie też możliwość dodatkowego wsparcia dzieła misyjnego
poprzez nabycie czasopisma „Misyjne Drogi”, pamiątek misyjnych z Afryki, książek,
filmów, płyt z muzyką misyjną, dewocjonaliów, w stoisku misyjnym.
Serdecznie zapraszamy do kina „Patria” na film pt. „Tam, gdzie mieszka Bóg” z
osobistym udziałem papieża Franciszka. Jest to oparta na historiach z Biblii,
dedykowana dzieciom opowieść o nadziei, wierze i odwadze. Polecamy ten film
całym rodzinom. W zakrystii do czwartku można zapisać się na seans, który odbędzie
się w najbliższą sobotę o godz. 16.00. Cena biletu 10 zł.

