RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
MB CZĘSTOCHOWSKIEJ
42-600 Tarnowskie Góry
ul. ks. Jana Rudola 7
tel 32 285 33 03

www. parafiasowice.tarnogorski.pl
info@parafiasowice.tarnogorski.pl
Nr konta bankowego:
24 1240 4302 1111 0010 8466 8131

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
Poniedziałek – 7.30 - 8.00 oraz 17.00 – 18.00
Wtorek - 7.30 - 8.00
Środa - 7.30 - 8.00
Piątek - 7.30 - 8.00

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 21.11.2021 r.
1. Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla wszechświata – ostatnia niedziela roku
liturgicznego.
2. W dzisiejsza niedziele zbiórka pieniężna przed kościołem przeznaczona jest na rzecz
migrantów z granicy białorusko-polskiej.
3. W trzecia niedziele miesiąca po Mszy świętej porannej oraz sumie modlimy
się dziesiątką różańca świętego o trzeźwość, szczególnie w naszej parafii.
4. Zapraszam na nieszpory niedzielne z aktem zawierzenia Chrystusowi Królowi na godz.
15.30.
5. Msza święta za zmarłych kolejarzy w poniedziałek o godz. 7.00.
6. W poniedziałek na godz 9.00 zapraszam chętnych do pomocy przy pracach
porządkowych wokół kościoła i cmentarza.
7. W poniedziałek na godz. 19.00 zapraszam na spotkanie wspólnoty Oblubienicy Ducha
Świętego.
8. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania
w sobotę o godz 11.00 w kościele.
9. Po Mszy św. można zakupić:
OPŁATKI WIGILIJNE jako cegiełka na ogrzewanie kościoła
ŚWIECE CARITAS wigilijnego dzieła pomocy: małe świece – 7 zł duże świece – 15 zł.
KARTKI ŚWIĄTECZNE – 2 zł.
10.Zwracam się z prośbą o zgłoszenie do kancelarii parafii rezerwacji pustych miejsc na
cmentarzu do końca tego roku. Nie wszystkie rezerwacje miejsc są ujęte w rejestrze
cmentarza. Po upływie tego terminu nie będą uwzględniane roszczenia do miejsc
zarezerwowanych ale nie naniesionych do rejestru cmentarza.
11.Uczestnicy nabożeństw liturgicznych zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych
i zachowania bezpiecznej odległości od pozostałych uczestników.
12.Zachęcam do czytania prasy katolickiej „Gościa Niedzielnego”.
W Gościu niedzielnym dodatek film opowiadający o błogosławionym ks. Janie Macha.

**************************************

ZA WSZELKIE OFIARY SKŁADANE NA UTRZYMANIE NASZEJ PARAFII BARDZO DZIĘKUJE.
Nr konta bankowego: 24 1240 4302 1111 0010 8466 8131
W naszej parafii jest możliwość złożenia ofiary drogą elektroniczną czyli tak zwaną kartą płatniczą. Czytnik kart płatniczych znajduje się w zakrystii.

