OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - 09 czerwca 2019 r.
Nieszpory o godz. 16.00.
W poniedziałek o godz. 16.30 w domu katechetycznym spotkanie Rodziny Radia Maryja.
Wyjątkowo na godz. 18.30 we wtorek zapraszamy na spotkanie kończące drugi rok
formacji przygotowującej do bierzmowania uczniów klas VII szkoły podstawowej.
We wtorek o godz. 19.00 katecheza uzupełniająca dla dorosłych.
W czwartek (13 czerwca) święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
Msza św. szkolna w czwartek o godz. 16.30. Po Mszy św. spotkanie dla uczniów klas VI w
ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania.
Także w czwartek (13 czerwca) o godz. 18.00 Msza św. a następnie nabożeństwo różańcowe
i procesja wokół świątyni z figurą MB Fatimskiej. W kancelarii parafialnej są do nabycia
świece.
Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w czwartek o godz. 19.30.
W czwartek (13 czerwca) po wieczornej Mszy św., w salce katechetycznej kolejna katecheza
pogłębiająca wiarę dla dorosłych. Serdecznie zapraszamy.
W piątek (14 czerwca) w naszym kościele o godz. 9.15 Msza św. z okazji 90-lecia Szkoły
Podstawowej Nr 15. Zapraszamy do wspólnego dziękczynienia.
Na Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa zapraszamy w tygodniu
o godz. 17.30, w sobotę o 7.30 oraz w niedzielę o 16.00.
Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 17.00 połączona
z adoracją Najświętszego Sakramentu.
Za tydzień tzw. „kolekta specjalna” przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Serdeczne
„Bóg zapłać” za składane ofiary.
Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego.
W sobotę (15 czerwca) w sanktuarium MB Pokornej w Rudach Diecezjalna Pielgrzymka
Rodzin. Rozpoczęcie pielgrzymki o godz. 10.00.
W przyszłą niedzielę w Zabrzu Marsz dla Życia i Rodziny.
Osoby udające się na pielgrzymkę do Gruzji proszone są o wpłatę reszty należnych pieniędzy
do 20 czerwca.
W czwartek (20 czerwca) przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Po Mszy św. o godz. 7.30 wyruszymy z tradycyjną procesją Bożego Ciała ulicami:
Roosevelta, Przelotowa, Orkana, Reymonta, Św. Józefa i do kościoła. Parafian prosimy
o pomoc przy budowaniu ołtarzy oraz o przyozdobienie okien na trasie przejścia procesji.
W tym dniu wypada Msza św. o godz. 9.15.

