OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
X Niedziela Zwykła - 10 czerwca 2018 r.
Nieszpory z nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 16.00.
W poniedziałek o godz. 16.30 w domu katechetycznym spotkanie Rodziny Radia Maryja.
Gimnazjalistów z klas II zapraszamy na spotkanie do salek katechetycznych we wtorek na
godz. 16.00.
We wtorek o godz. 19.00 katecheza uzupełniająca dla dorosłych.
W środę (13 czerwca) Dzień Fatimski o godz. 18.00 Msza św. a następnie nabożeństwo
różańcowe z procesją wokół świątyni z figurą MB Fatimskiej.
Msza św. szkolna w czwartek o godz. 16.30.
Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych, w czwartek o godz. 19.30 w domu
katechetycznym.
Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 16.00 do 17.00.
Przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na potrzeby parafialnej Caritas. Za tydzień tzw.
„kolekta specjalna” przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Serdeczne „Bóg zapłać” za
składane ofiary.
Na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa zapraszamy w tygodniu o godz.
17.30, w sobotę o 7.30, zaś w niedzielę o 16.00.
Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego.
W kancelarii parafialnej są do odbioru zdjęcia z I Komunii Świętej.
Dzisiaj o godz. 18.00 w salkach parafialnych, spotkanie pielgrzymów udający się w lipcu br.
z pielgrzymką Perły Północy.
W niedzielę (17.06.br.) zapraszamy na Festyn parafialny. Rozpoczęcie o godz. 15.00. Istnieje
możliwość włączenia się chętnych osób i firm do organizacji festynu. Chętne Panie bardzo
prosimy o przygotowanie ciast.
19 czerwca (wtorek) organizowana jest pielgrzymka do sanktuariów maryjnych Frydek –
Mistek w Czechach i Turzówka w Słowacji. Zgłoszenia w kancelarii. Koszt 50 zł. Wyjazd
godz. 6.30
Parafia organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Termin: 16.02 - 23.02.2019 r. (Ferie
zimowe). Koszt: 1700 zł i 600 USD. Zapisy prowadzone są do końca sierpnia 2018 roku w
kancelarii parafialnej (przy zapisie wpłacamy zaliczkę 1000 zł.). Szczegółowy program
pielgrzymki dostępny jest w gablotce i na stronie internetowej.
Niepubliczne Szkoły Fundacji Novum Spatium, Zabrze, ul. Olchowa 2, zapraszają na dzień
otwarty 15 czerwca br. od 12.00. do 15.30. Szczegóły na plakacie.
Strefa 0 zaprasza na AWAKENED/18 Przebudzeni – inspirujące wykłady, 16-17 czerwca br.
Szczegóły na plakacie.

