OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela - 24 czerwca 2018 r.
Nieszpory z nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 16.00.
We wtorek o godz. 19.00 katecheza uzupełniająca dla dorosłych.
W piątek (29 czerwca) uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, głównych patronów
Diecezji Gliwickiej. W tę uroczystość Dzień Papieski Franciszka.
W czwartek po Mszy świętej wieczornej około godz. 18.30 katecheza pogłębiająca wiarę.
Ostatnie spotkanie przed wakacjami. Serdecznie zapraszamy.
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.
W miesiącu czerwcu zachęcamy do udziału w Nabożeństwach ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa. W tygodniu o godz. 17.30, w sobotę godz. 7.30.
Kolekta dzisiejszej niedzieli na potrzeby Stolicy Apostolskiej – Świętopietrze. Za tydzień
kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego. Przed kościołem odbędzie się
zbiórka ofiar na potrzeby parafialnej „Caritas”. Serdeczne „Bóg zapłać!” za składane ofiary.
Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego.
W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) nie będzie Mszy św. o godz. 9.15
w niedzielę, Mszy św. szkolnej w czwartek o godz. 16.30 oraz Mszy św. w języku niemieckim
w sobotę o godz. 17.00. Wypada również Msza św. w tygodniu o godz. 8.00.
Uprzejmie informujemy, że w lipcu i sierpniu, kancelaria parafialna będzie czynna od
poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 12.00 oraz w poniedziałek od 15.00 do 17.00.
W przyszłą niedzielę (01 lipca) na Górze św. Anny – Pielgrzymka Dzieci.
Koło Przyjaciół Radia Maryja serdecznie zaprasza w niedzielę, 8 lipca br., wszystkich
słuchaczy i sympatyków Radia Maryja na 27 pielgrzymkę na Jasną Górę do Tronu Matki
Bożej. Koszt pielgrzymki to 30 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej. Wyjazd sprzed kościoła
św. Józefa o godz. 6.30. Więcej szczegółów na plakacie w gablotce Rodziny Radia Maryja.
W sierpniu (21-25) zapraszamy na pielgrzymkę „Lubelszczyzna – Roztocze” (Jędrzejów,
Oblęgorek, Kazimierz Dolny, Wąwolnica, Nałęczów, Lublin, Kozłówka, Chełm, Zamość,
Sandomierz i Opatów). Koszt 890 zł. Szczegóły na plakatach. Zapisy w kancelarii
parafialnej.
Życzymy Bożej opieki, sprzyjającej pogody, bezpiecznych podróży i dobrego wypoczynku.
Bądźmy świadkami obecności Chrystusa w naszym życiu.

