OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 13.01. – 20.01. 2018 r
Niedziela Chrztu Pańskiego
1. Dziś obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Od poniedziałku rozpoczyna się okres zwykły roku
liturgicznego.
2. Dzisiejsza kolekta na potrzeby archidiecezji. Przeznaczona na funkcjonowanie instytucji
archidiecezjalnych zaangażowanych w apostolstwo słowa.
3. Dzisiaj o godz. 16.00 koncert kolędowy w wykonaniu orkiestry KWK Halemba. Serdecznie
zapraszamy. W związku z koncertem kolęda od godz. 13.00-15.30, a następnie od 17.00
4. Największe uczelnie województwa śląskiego , Miasto Katowice oraz Górnośląsko- Zaglębiowska
Metropolia zapraszają na III edycję Śląskiego Festiwalu Nauki . Odbędzie się dzisiaj w niedzielę
oraz poniedziałek 14 stycznia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
5. Straż Miejska wspólnie z urzędem Miasta w Mikołowie zaprasza mieszkańców na krótkie spotkanie
dotyczące ekologii po mszy św o 10.30 na parkingu przy kościele. Ukazane będzie jak tanio i
prosto ograniczyć straty ciepła w budynku.
6. Z powodu odwiedzin kolędowych kancelaria parafialna czynna tylko w godzinach rannych.
Msza święta od środy do czwartku tylko rano o godz.7.00. W piątek jest o godz.17.00.
7. Odwiedziny kolędowe w tym tygodniu:
Niedziela
13.01. godz. 13.00- 15.30 i od. godz. 17.00 ul. Kalinowa i Cyprysów
Poniedziałek 14.01. godz. 14.00 ul. L.Spyry 35-27a
Wtorek
15.01. godz. 14.00 ul. ks. Górka 148-120
Środa
16.01. godz. 14.00 ul. ks. Górka 118-88 oraz 72-62
Czwartek
17.01. godz. 14.00 ul. ks. Górka 123-69
Piątek
18.01. godz. 14.00 ul. Zbożowa 16,17,18./ z przerwą na Mszę św. /
Sobota
19.01. godz. 10.00 ul. K.Wolnego 1-22
8.We wtorek o godz.14.30 spotkanie rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego, a o godz.17.00 spotkanie
kandydatów do bierzmowania z kl. VIII gr. II.
9.Kolejne spotkanie dla młodzieży z cyklu Przygotowanie do narzeczeństwa odbędzie się 24 stycznia
Zapraszamy w tym dniu na eucharystię na godz. 17.00.
10. W sobotę nabożeństwo do MB po Mszy Świętej porannej.
11. W przyszłą niedzielę o godz.15.30 zapraszamy na góralskie kolędowanie z zespołem
folklorystycznym Istebna . Skład zespołu tworzy młodzież z Istebnej i okolic, w przekroju wiekowym
14-25 lat, razem około 30-35 osób. Usłyszymy kolędy i pastorałki w góralskich aranżacjach z całego
łuku Karpat w Polsce.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a szczególnie Gościa Niedzielnego.

Szczęść Boże. !

