OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 13 maja 2018 r.
Dni powszednie po wniebowstąpieniu aż do soboty włącznie przygotowują na przyjście Ducha
Świętego Pocieszyciela. To czas modlitewnego przygotowania do uroczystości Zesłania
Ducha Świętego.
Dzisiaj Dzień Fatimski. O godz. 16.00 Różaniec i procesja wokół świątyni z figurą MB
Fatimskiej i Msza św o 17.00.
Również dzisiaj spotkanie Wspólnoty Rodzin „Wiara i życie”. Rozpoczęcie modlitwą
różańcową w kościele o godz. 16.00, po dalsze spotkanie w salce.
Dziewczyny klas VII zapraszamy na spotkanie w ramach przygotowania do sakramentu
bierzmowania do salek katechetycznych we wtorek na godz. 16.30.
We wtorek o godz. 19.00 katecheza uzupełniająca dla dorosłych.
Spotkanie dzieci I komunijnych w kościele: we wtorek i w czwartek o godz. 16.00.
Msza św. szkolna w czwartek o godz. 16.30.
Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w czwartek o godz. 19.30 w domu
katechetycznym.
Na Nabożeństwa Majowe zapraszamy w tygodniu o godz. 17.30, w sobotę o 7.30 oraz w
niedzielę o 16.00.
W najbliższą sobotę (19 maja) w kościele katedralnym w Gliwicach o godz. 9.30 ksiądz biskup
udzieli święceń kapłańskich diakonom naszej diecezji. Pamiętajmy o nich w naszych
modlitwach.
Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 16.00.
Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego.
Dzisiaj tzw. „kolekta specjalna” przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Serdeczne „Bóg
zapłać” za składane ofiary. Przed kościołem zbiórka pieniężna dla wsparcia Ochotniczych
Straży Pożarnych naszego miasta.
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., wymagany jest również nr
pesel, seria i numer paszportu). Szczegółowy program pielgrzymki dostępny jest w gablotce i
na stronie internetowej.
Za tydzień w naszej parafii o godz. 10.30 uroczystość I Komunii Świętej. Bardzo prosimy o
pozostawienie wolnych ławek dla najbliższych tych dzieci.
W sobotę (19 maja):
Dzień otwarty w NSP „Pod Skrzydłami” w Zabrzu-Mikulczycach;
Festyn rodzinny Centrum Szensztackie w Zabrzu-Rokitnicy;
Majówka Rady Dzielnicy Centrum Południe przy pomniku Braci Górniczej;
Więcej informacji na plakatach.

