
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XII Niedziela Zwykła - 20 czerwca 2021 r. 
 

Nieszpory z nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 16.00.  
 

W poniedziałek przypada 35 rocznica święceń kapłańskich ks. proboszcza Józefa Dorosza a 

w środę 64 rocznica święceń ks. inf. Pawła Pyrchały – pamiętajmy o nich modlitwie. 
 

Katecheza uzupełniająca dla dorosłych we wtorek. Chętni przychodzą na godz. 18.00 na 

Eucharystię oraz katechezę po Mszy św. 
 

W środę (23 czerwca) – Dzień Ojca. W tym dniu odbędzie się szósty Zabrzański Wieczór 

ze Świętym Józefem w naszym kościele. Eucharystii przewodniczyć będzie i konferencję o 

św. Józefie wygłosi ks. Waldemar Musioł, rektor Bractwa Św. Józefa z Opola. Po 

konferencji różaniec prowadzony przez mężczyzn oraz nabożeństwo przez wstawiennictwo 

naszego patrona. Zakończenie Apelem Jasnogórskim. Serdecznie zapraszamy do udziału w 

kościele i transmisji internetowej. 
 

W czwartek (24 czerwca) uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Msza św. szkolna w 

czwartek o godz. 16.30. Po Mszy szkolnej zapraszamy do kawiarenki przy parkingu 

dziewczęta klas III, które chciałyby zostać Mariankami razem z rodzicami. 
 

W piątek przypada zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Msza św. w intencji 

uczniów, nauczycieli i wychowawców zostanie odprawiona o godz. 8.00.  Zapraszamy! 
 

Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tygodniu o godz. 

17.30, w sobotę o 7.30 oraz w niedzielę o 16.00. 
 

W naszej świątyni – Kościele Jubileuszowym w Roku Świętego Józefa, mamy stały 

konfesjonał: Spowiedź od poniedziałku do soboty w godz.: 11.00 – 12.00 oraz 16.00 – 

18.00. W tych dniach też adoracja Najświętszego Sakramentu w godz.: 16.00 – 18.00. 
 

Dzisiaj tzw. „kolekta specjalna” przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Kolekta przyszłej 

niedzieli na potrzeby Stolicy Apostolskiej – Świętopietrze. Serdeczne „Bóg zapłać!” za 

składane ofiary. 
 

W sobotę i niedzielę na Górze św. Anny – Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców. 
 

Koło Przyjaciół Radia Maryja serdecznie zaprasza w niedzielę, 14 lipca br., wszystkich 

słuchaczy i sympatyków Radia Maryja na 30 pielgrzymkę na Jasną Górę do Tronu Matki 

Bożej. Koszt pielgrzymki to 33 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej. Wyjazd sprzed kościoła 

św. Józefa o godz. 6.30. Więcej szczegółów na plakacie w gablotce Rodziny Radia Maryja. 
 

Przypominamy, że od dzisiejszej niedzieli nie obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w 

niedzielnej Mszy św. Informujemy również, że w naszej diecezji zniesione zostały 

ograniczenia spotkań grup parafialnych i katechez w salkach. Parafialną Radę 

Duszpasterską zapraszamy na spotkanie w przyszłą niedzielę o godz. 18.00  w kawiarence 

przy parkingu 
 

W Gościu Niedzielnym możemy znaleźć Litanię do Św. Józefa z nowymi wezwaniami. 
 

Życzymy Bożej opieki i dobrego świętowania Dnia Pańskiego. 
 


