PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2021
Msze Św. kolędowe w intencji mieszkańców ulic.
18 I 2021
PONIEDZIAŁEK
19 I 2021
WTOREK
20 I 2021
ŚRODA
21 I 2021
CZWARTEK
22 I 2021
PIĄTEK
23 I 2021
SOBOTA
24 I 2021
NIEDZIELA
25 I 2021
PONIEDZIAŁEK
26 I 2021
WTOREK
27 I 2021
ŚRODA
28 I 2021
CZWARTEK
29 I 2021
PIĄTEK
30 I 2021
SOBOTA
31 I 2021
NIEDZIELA

18.00

Chrobrego, Teren szpitala, Młyńska i Podwale, Krótka, Szpitalna,
Zamkowa, Kościelna, Kościuszki, Rynek, Powstańców, Wolności.

18.00

Strzelecka, Limanowskiego, Ogrodowa, Piastowska, Kilińskiego,
Ratuszowa, Szewska.

18.00
18.00
18.00
18.00
10.30
12.00
16.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
10.30
12.00
15.00

Oracze, Wiejska, Konopnickiej, St. Młyn, Sarnowska, Harcerska.
Wilkowicka, Poprzeczna, Głowackiego, Krasińskiego.
Mickiewicza, Słowackiego, Skłodowskiej, Eichendorfa.
Gliwicka, Ludowa, Tarnogórska.
Sarnów (przy kaplicy)
Pisarzowice (przy kaplicy)
Boguszyce i Zalesie (w kościele)
Gustawa Morcinka od nr 1 do nr 31.
Gustawa Morcinka od nr 33 do nr 51
Karola Miarki, Wąska, Reymonta, Dzierżonia.
Dworcowa, Parkowa, Boczna, Dolina, Polna, Leśna,
Twardowskiego, Guttmana.
Górnośląska, Miła, Poddworcowa.
Wielowiejska, Kolejowa.
Ciochowice (przy kaplicy)
Wilkowiczki (na świetlicy)
Kotliszowice (przy kaplicy)

Zwyczajowo odbywaliśmy w tym okresie wizytę duszpasterską, dzieląc z Wami radości i nadzieje,
smutki, choroby i trudności. Niestety w tym roku jest to niemożliwe ze względu na większe dobro, życia
i zdrowia. Z racji, że nie będzie w tym roku tradycyjnej kolędy, pragniemy zaproponować Msze Święte
ze specjalnym błogosławieństwem. Niechaj nikt z Was nie czuje się zobowiązany do obecności w naszej
świątyni, pragniemy jednak przedstawić Wam kolejną propozycję umocnienia ducha i zawierzenia
Temu, który może wszystko – Panu Bogu. Będziemy w te dni nie tylko na Was oczekiwać, ale
zapewniamy przede wszystkim o naszej modlitwie. Zapraszamy na nie gorąco przedstawiciela każdej
rodziny (pozostali członkowie rodziny mogą łączyć się duchowo korzystając z transmisji online
z naszego kościoła. Podczas Mszy św. udzielone zostanie uroczyste błogosławieństwo zebranym
i pozostałym w domach mieszkańcom. Przedstawiciele rodzin otrzymają przygotowane teksty
modlitwy do wspólnego odmówienia w domach, wodę święconą, poświęconą kredę. Zachęcamy,
by, albo bezpośrednio po powrocie do domu albo w najbliższym dogodnym dla wszystkich
domowników czasie, odprawić przygotowaną celebrację „liturgii rodzinnej”, odmawiając modlitwę,
według wzoru otrzymanego w świątyni, kropiąc mieszkanie wodą święconą, oznaczając drzwi
poświęconą kredą.
Jeśli ktoś będzie chciał w tym czasie złożyć zwyczajową ofiarę kolędową, czy to w kościele podczas
naszych spotkań czy na konto parafialne, składamy serdeczne Bóg zapłać. Jesteśmy świadomi,
że w niektórych domach sytuacja ekonomiczna nie jest najlepsza, zatem niechaj nikt się nie czuje
zobowiązany do złożenia ofiary, a za każdy dar serca tym bardziej dziękujemy. Nasi ministranci przy
okazji Mszy świętych kolędowych przed kościołem, do swoich skarbonek będą zbierać ofiarę na Misje,
na stroje liturgiczne oraz na cele własne wspólnoty ministranckiej.
ss

