OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XII Niedziela Zwykła - 19 czerwca 2022 r.
Gościmy dzisiaj w naszej parafii ks. Łukasza Skołuda MSF i dziękujemy za posługę Słowa Bożego.
Nieszpory z nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 16:00. Trwamy w Oktawie
Bożego Ciała, w związku z tym zapraszamy na procesje eucharystyczne dzisiaj
o godz. 16:00. Od poniedziałku do czwartku o godz. 18.00. W czwartek poświęcenie wianków.
W sobotę o 7:30 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
We wtorek (21 czerwca) zapraszamy na Mszę św. o godz. 10:30. W 36 rocznicę święceń kapłańskich
odprawią Eucharystię księża rocznikowi ks. proboszcza.
Katecheza uzupełniająca dla dorosłych we wtorek. Chętni przychodzą na godz. 18:00 na Eucharystię
oraz katechezę po Mszy św. w kościele.
W środę na godz. 21:00 zapraszamy na różaniec w intencji pokoju na świecie.
W czwartek (23 czerwca) uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Msza św. szkolna o godz.
16:30. Po Mszy szkolnej zapraszamy do kawiarenki przy parkingu razem z rodzicami dziewczynki klas
III, które chciałyby zostać Mariankami.
Także w czwartek – Dzień Ojca. Pamiętajmy w modlitwach o żyjących i zmarłych ojcach.
W czwartek po Mszy wieczornej zapraszamy na ostatnią przed wakacjami katechezę pogłębiającą.
W piątek – uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa. Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów.
W piątek przypada zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Msza św. w intencji uczniów,
nauczycieli i wychowawców zostanie odprawiona o godz. 8:00. Zapraszamy!
Dzisiaj tzw. „kolekta specjalna” przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Kolekta przyszłej niedzieli na
potrzeby Stolicy Apostolskiej – Świętopietrze. Serdeczne „Bóg zapłać!” za składane ofiary.
W przyszłą niedzielę o godz. 10:30 będzie sprawowana Msza św. w intencji Miasta Zabrze z okazji 100.
Rocznicy nadania praw miejskich. W tym dniu zapraszamy również na festyn parafialny na farskim
ogrodzie od godz. 15.00.
Koło Przyjaciół Radia Maryja serdecznie zaprasza w niedzielę, 10 lipca br., wszystkich słuchaczy i
sympatyków Radia Maryja na 31 pielgrzymkę na Jasną Górę do Tronu Matki Bożej. Koszt pielgrzymki
to 45 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej. Wyjazd sprzed kościoła św. Józefa o godz. 6:30. Więcej
szczegółów na plakacie w gablotce Rodziny Radia Maryja.
27 czerwca o godzinie 19:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla pielgrzymów do Ziemi Święte.
Na to spotkanie należy przynieść zaliczkę w wysokości 500 zł.

