Ogłoszenia Parafialne
Parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli, XXVIII Niedziela Zwykła, 14 października 2018 r.

Obchodzimy dzisiaj XVIII Dzień Papieski pod hasłem „Promieniowanie
Ojcostwa”. Po Mszach św. przed kościołem będzie można złożyć ofiary na
Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, jako pomoc stypendialną dla ubogiej
młodzieży.
A w naszej parafii witamy ks. Mariana Neugebauera, proboszcza parafii św. Jana
Pawła II w Pszczynie, który wygłosi do nas słowo Boże i poprosi o ofiarę na
budowę kościoła.
O 15:45 – nabożeństwo różańcowe. W tygodniu modlimy się codziennie o 17.15.
Przypominamy, że w czasie nabożeństwa modlimy się szczególnie o nawrócenie
naszej parafii. Codziennie będziemy prosili za mieszkańców poszczególnych ulic.
Plan za jakie ulice się modlimy w danym dniu jest wywieszony w gablotce. W tym
tygodniu modlimy się za ulice: ul. Joanny, Solskiego, Szyb Zofii, Fabryczną,
Przedszkolną, Starą, Pawła, Akacjową, Leszczynową.
Wtorek – Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska.
Środa
O 18.45 – spotkanie modlitewne w kościele.
Czwartek. Święto św. Łukasza, Ewangelisty.
O 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy 6 i 7.
III Piątek miesiąca.
Całodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu od 8.00 do 18.00.
O 15.00 – nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia i św. Faustyny.
O 19.00 – spotkanie grupy młodzieżowej.
Sobota
W październiku nie ma sobotniego porannego różańca. Zapraszamy na
nabożeństwo o 17.45 prowadzone przez siódmą Różę Różańcową. Zapraszamy
wszystkich członków Róż Różańcowych do wspólnego odmawiania różańca.
Po Mszy św. porannej – spotkanie Róż Różańcowych w salce katechetycznej.
Od 17.00 – okazja do spowiedzi św.
Następny tydzień
Dzisiaj w salce katechetycznej ministranci rozprowadzają papieskie kremówki
w cenie 5zł. Dochód jest przeznaczony na cele ministranckie.
W przyszłą niedzielę kolekta jest przeznaczona na misje.

W piątek, 19 października w Sali sesyjnej Urzędu Miasta konferencja
zorganizowana przez Miejskie Muzeum w Rudzie Śląskiej z okazji 100 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. Konferencja zatytułowana: Warto było
walczyć, warto było czekać, odbędzie się w godzinach od 9.30 do 14.30. Wstęp
wolny.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, szczególnie „Gościa Niedzielnego”.

Kaplica w Chebziu
Zapraszamy do udziału w Nabożeństwach Różańcowych w naszej kaplicy.
Wspólnie odmawiamy różaniec w niedziele o godz. 15.00, od poniedziałku do piątku
o godz. 17.00, natomiast w soboty po porannej Mszy św. o godz. 8.30.
Niedziela – 14 października – XXVIII Niedziela Zwykła
Kolekta przeznaczona na potrzeby naszej kaplicy.
Wtorek – 16 października
Obchodzimy Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej – głównej patronki Śląska. Jest to
również data upamiętniająca 30 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
Środa – 17 października
Po Mszy św. wieczornej do godz. 18.30 okazja do osobistej adoracji Najświętszego
Sakramentu.
Czwartek – 18 października
W tym dniu Nabożeństwo Różańcowe poprowadzą dzieci. Zapraszamy wszystkie
dzieci do wspólnej modlitwy o godz. 17.00.
Piątek – 19 października
Na Mszę świętą o godz. 17.30, a następnie na spotkanie formacyjne zapraszamy
młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Niedziela – 21 października – XXIX Niedziela Zwykła
Jest to Światowy Dzień Misyjny. Kolekta przeznaczona będzie na potrzeby misji.
Na Nabożeństwo Różańcowe o godz. 15.00 zapraszamy szczególnie ministrantów,
ich rodziców i rodzeństwo.

