Ogłoszenia parafialne
1 lipca 2018 r.
13 niedziela zwykła
13.
1.

Przypominamy, że przez okres wakacji Msze św. w tygodniu są sprawowane o godz. 8.00
i 18.00, natomiast w niedziele
iedziele Msze św. wieczorne są przesunięte z godz. 17.00
na godz. 19.00. W lipcu i w sierpniu nie będzie niedzielnych nieszporów. Do końca sierpnia
kancelaria parafialna będzie w poniedziałki nieczynna.
nieczynna
2. Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 17.00.
17.00
3. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź dla dzieci
i dorosłych w czwartek od 17.30 oraz w piątek od godz. 17.00.
17.00
4. Piesza Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy w tym roku 1 sierpnia – zapisy
przyjmowane są w kancelarii parafialnej.
5. Od 2 do 9 lipca Miasto Rybnik i Duszpasterstwo Akademickie w Rybniku zapraszają do
udziału w święcie młodych. W programie m.in. rekolekcje głoszone przez o. Emmanuela
z belgijskiej Wspólnoty Tyberiadzkiej,
Tyberi
różnorodne warsztaty,, widowiska teatralne,
tea
koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, modlitwa uwielbienia. W przyszłą niedzielę
o godz.. 15.30 w bazylice św. Antoniego ks. bp Marek Szkudło odprawi Mszę św. w intencji
młodzieży i studentów. Szczegółowe informacje na stronie naszego dekanatu oraz na
stronie
nie duszpasterstwa akademickiego.
6. Zapisy na kurs Alfa przyjmowane są w kancelarii parafialnej.
7. Do nabycia jest najnowszy, wakacyjny numer naszego miesięcznika „Serce”, w którym
zamieszczone zostały m.in. intencje mszalne na lipiec i sierpień.
8. Zachęcamy także do lektury „Gościa Niedzielnego”, w którym m.in. pierwszy odcinek
wakacyjnego cyklu „Na skraju Polski”.
Polski
9. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary przeznaczone na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne
w Katowicach.
10. W tym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności śp. Annę Kolorz (lat 92) z ul. Wiertniczej –
jej pogrzeb będzie we wtorek o godz. 9.00 w kościele. Wieczny odpoczynek racz jej dać
Panie…

Życzymy radosnej niedzieli,
a osobom wyjeżdżającym na urlop udanego wypoczynku!

