OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V Niedziela Wielkanocna – 02 maja 2021 r.
Dzisiaj obchodzimy doroczny odpust parafialny ku czci św. Józefa Rzemieślnika. Suma
odpustowa w intencji parafian o godz. 12.00. Kazanie głosi Ks. dziekan Zygfryd Sordon z
Zabrza - Rokitnicy, którego serdecznie witamy w naszej parafii.
Uroczyste Nieszpory odpustowe o godz. 16.00.
W poniedziałek (03 maja) uroczystość NMP, Królowej Polski, głównej patronki Polski
dzień modlitw za ojczyznę i rodaków przebywających na emigracji. Uroczysta Msza św. w
intencji Ojczyzny odbędzie się w parafii św. Anny o godz. 11.00.
Katecheza uzupełniające dla dorosłych we wtorek. Chętni przychodzą na godz. 18.00 na
Eucharystię oraz katechezę po Mszy św. w kościele.
Spotkanie dzieci komunijnych w kościele: we wtorek i środę o godz. 16.00. Proszę zabrać
ze sobą „Drogę do nieba”.
Msza św. szkolna w czwartek o godz. 16.30.
W tym tygodniu przypadają I czwartek i piątek miesiąca. Godzina Święta w czwartek o godz.
17.00, po niej Msza św. w intencji kapłanów, z prośbą o nowe powołania oraz w intencji osób,
które objęły modlitwą kapłanów w ośmiu powstałych Margaretkach. W piątek Msza święta
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji czcicieli o godz. 18.00.
W sobotę (8 maja) – uroczystość św. Stanisława, głównego patrona Polski. To święto
patronalne WMSD w Opolu. W tym dniu w katedrze gliwickiej nasz parafianin Dawid Pytlik
przyjmie święcenia diakonatu. Zapraszamy do udziału w transmisji internetowej z katedry
oraz polecamy modlitewnej pamięci Dawida i innych kandydatów do diakonatu.
Na Nabożeństwa Majowe zapraszamy w tygodniu o godz. 17.30, w sobotę o 7.30 oraz w
niedzielę o 16.00.
W naszym kościele, Kościele Jubileuszowym w Roku Świętego Józefa,
mamy stały konfesjonał: Zapraszamy do spowiedzi 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.
Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego.
Zgodnie ze wskazaniami w czasie nabożeństw w naszym kościele może przebywać 98 osób
przebywających jednocześnie w kościele. Od 4 maja limit osób wynosić będzie 131.
Pamiętajmy także o zasadzie dystansowania się, czyli zachowaniu odległości minimum ok.
1,5 m. W kościele oraz w jego otoczeniu obowiązuje również zakrywanie ust i nosa.
Wiernych będą liczyć panowie z Bractwa Najświętszego Sakramentu.
Przypominamy o transmisji online z naszego kościoła Mszy Świętej niedzielnej o godz.
10:30 na parafialnym kanale YouTube.

