Ogłoszenia Duszpasterskie
1. Przez cały październik odprawiane będą codziennie Nabożeństwa Różańcowe. W
poniedziałki i środy o 8.30. (po Mszy św. porannej), w pozostałe dni o 17.30., w niedziele
o 15.00. Zachęca się wszystkich wiernych do wypełniania tej pobożnej praktyki. Kościół
udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiają różaniec (5 dziesiątek) w kościele,
w publicznej kaplicy, w rodzinie lub w innym stowarzyszeniu pobożnym. Odpustu
powyższego można dostąpić każdego dnia w ciągu roku. Odpustem cząstkowym są
również obdarzone Litania do NMP (Loretańska) i modlitwa do św. Józefa: „Do Ciebie św.
Józefie”.
2. W czwartek 4X wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.
3. W niedzielę 7X zbiórka do puszek na potrzeby Caritas diecezji i parafii.
4. W czwartek 11X przypada X rocznica uroczystej celebracji nadania Lublińcowi patronatu
św. Edyty Stein, co miało miejsce w sobotę 11 października 2008 r. o godz. 12.00 na
Rynku Miejskim.
5. W piątek 12X przypada w naszej parafii Wieczysta Adoracja. Dzień 12X jest 127. rocz.
urodzin św. Edyty Stein. Z tej okazji chcemy trwać w adoracji przed Najśw. Sakramentem
razem ze świętą karmelitanką. Godziny adoracji będą podane w ogłoszeniach
parafialnych.
6. W sobotę 13 października przypada ostatni letni Dzień Fatimski. Nabożeństwo jednak
odprawimy już w piątek wieczorem o 18.30. ze względu na sobotni koncert muzyki
żydowskiej.
7. W tym roku nasze miasto świętuje jubileusz dziesiątej rocznicy nadania Lublińcowi
patronatu u Boga św. Edyty Stein. Ostatnim punktem obchodów będzie koncert muzyki
żydowskiej w wyk. artystów Akademii Muzycznej w Katowicach, który odbędzie się w
naszym kościele w sobotę 13 października o 18.45.
8. W sobotę 13 października Diecezjalna Pielgrzymka Członków „Żywego Różańca” do
Sanktuarium MB Pokornej w Rudach.
9. 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. Zachęca się wszystkich do modlitwy
za naszych żyjących i zmarłych nauczycieli, wychowawców i katechetów.
10. W niedzielę 14X – XVIII Dzień Papieski w związku z rocznicą wyboru Ojca Świętego św.
Jana Pawła II. Na obchody składają się: przypomnienie nauczania papieskiego oraz
zbiórka przed kościołem do puszek na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia,
wspierającej dzieci i młodzież z rodzin ubogich.
11. We wtorek 16X uroczystość św. Jadwigi, głównej patronki Śląska (liturgicznie
przeniesiona na poniedziałek).
12. W czwartek 18X – święto św. Łukasza – Dzień Modlitw w intencji Pracowników Służby
Zdrowia.
13. W poniedziałek 22X przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża. W
związku z tym, w niedzielę 21X będzie możliwość uczczenia relikwii św. Jana Pawła II,
które posiada nasza parafia.
21 października przypada Niedziela Misyjna, rozpoczynająca Tydzień Misyjny. W tym dniu
kolekta przeznaczona jest na cele misyjne Kościoła. Każdy chrześcijanin winien wspierać
działalność misyjną Kościoła poprzez modlitwy i ofiary

