OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 06.05.2018r.

Dzisiaj przeżywamy uroczystość I Komunii Świętej dzieci z SP nr 19. Nabożeństwo dla
dzieci komunijnych i ich rodzin połączone z nabożeństwem majowym o godz. 15.oo. Na
godz. 16.oo Strażacy z OSP zapraszają na Festyn obok byłej remizy. Za ofiary złożone na
potrzeby WŚSD w Katowicach składamy serdeczne „Bóg Zapłać”. Dzisiaj także diakoni
WŚSD rozpoczynają rekolekcje przed święceniami prezbiteratu. Polecajmy ich w naszych
modlitwach.
Zapraszamy gorąco wszystkich na nabożeństwa majowe w tygodniu o 17.3o. Jednak
w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 17.3o w ramach nabożeństwa majowego udamy się
w procesji do krzyży prosząc o urodzaje i błogosławieństwo dla ludzkiej pracy. Do sprzątania kościoła zapraszamy w poniedziałek i w piątek po Mszy św. wieczornej parafian z ul.
Wrocławskiej 1.
We wtorek obchodzimy uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego
patrona Polski.
W środę od godz. 17.oo czynna będzie Biblioteka w Domu Parafialnym.
W czwartek wyjazd pielgrzymki do Henrykowa i Ziębic o godz. 8.oo sprzed probostwa.
Od piątku w ramach nabożeństw majowych rozpoczynamy nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego.
W sobotę od godz. 9.oo odwiedzimy chorych i starszych wiekiem parafian z sakramentami św. Chorych prosimy zgłaszać do piątku wieczora. Okazja do Sakramentu Pokuty
i Pojednania od godz. 17.oo.
W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Msza
św. o godz. 7.3o w intencji czcicieli MB fatimskiej. Na Różaniec fatimski zapraszamy na
godz. 16.oo. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby parafii.
Zgodnie z tradycją nabożeństwa majowe w plenerze odbędą się w dniu 8 maja przy
kapliczce na ul. Okopowej, 17 maja przy krzyżu na ul. Pszczyńskiej i 22 maja przy krzyżu na
ul. Poznańskiej. Nabożeństwa majowe w plenerze odbędą się o godz. 19.oo. W tych dniach
nie będzie nabożeństw majowych w kościele o godz. 17.3o.
Parafia organizuje pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę szlakiem Orlich Gniazd, w dniach
25 - 29 czerwca Koszt 270 zł. Zgłoszeń można dokonywać do 8 czerwca w kancelarii parafialnej. Tam też można pobrać szczegółowe informacje oraz druki zgód rodziców dla niepełnoletnich. Razem ze zgłoszeniem wpłacamy zaliczkę w wysokości 50 zł oraz podajemy
PESEL, adres, nr telefonu, a niepełnoletni także zgodę rodziców. Zapraszamy szczególnie
ludzi młodych.
Dziękujemy wszystkim sprzątającym w zeszłym tygodniu naszą świątynię. Msza św.
w waszej intencji w poniedziałek 28 maja o godz. 18.oo.
Do nabycia prasa katolicka – „Gość Niedzielny”. Dla dzieci majowy numer „Małego
Gościa” oraz majowy numer SPES’a z intencjami na cały miesiąc.

