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Dzisiaj o godz. 11.45 wyruszy z naszej parafii pielgrzymka do Sanktuarium Najświętszego
Sakramentu w Jankowickiej Studzience. Na miejscu będzie sprawowana Msza
M
św. o godz. 14.00.
Powrót indywidualny. Pamiętajmy w modlitwach o pielgrzymach.
pielgrzymach
Zapraszamy dzisiaj na nabożeństwo
two do Serca Pana Jezusa z procesją eucharystyczną o godz. 16.30.
16.30
Ze względu na oktawę Bożego Ciała nie będzie czwartkowej cichej adoracji
a
Najświętszego
Sakramentu.
W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wszystkich parafian zapraszamy
na uroczystą Mszę św. o godz. 18.00. Z tej racji nie będzie Mszy św. szkolnej o godz.
god 16.30. Intencja
za dzieci urodzone w kwietniu, maju i czerwcu zostanie odprawiona o godz. 18.00, dlatego gorąco
zapraszamy również wszystkie dzieci na Eucharystię właśnie na godz. 18.00.
Msza św. chrzcielna w sobotę o godz. 16.30. Nauki przedchrzcielne będą wyjątkowo w czwartek po
Mszy św. wieczornej w kościele.
Chorych i osłabionych wiekiem parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną w soboty
9 i 16 czerwca. Prosimy o zgłoszenia w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
W przyszłą niedzielę uroczystość odpustowa w naszej parafii. Suma odpustowa zostanie
odprawiona o godz. 12.00.. Kazania będzie głosił ojciec dr Piotr Oleś, Paulin z Krakowa. Nieszpory
odpustowe będą o godz. 16.00. W tym dniu po każdej Mszy św., przy głównym i bocznym wejściu,
ministranci oraz młodzież oazowa będą sprzedawali swojskie ciasta. Dochód ze sprzedaży zostanie
w całości przeznaczony
rzeznaczony na działalność grup.
Składamy serdeczne
deczne podziękowania parafianom za liczny udział w procesji Bożego Ciała.
Dziękujemy osobom zaangażowanym w budowę ołtarzy, służbie liturgicznej, pani organistce,
paniom w strojach śląskich, górnikom niosącym baldachim, pocztom sztandarowym oraz dzieciom
pierwszokomunijnym i wszystkim pozostałym dzieciom sypiącym kwiaty. Dziękujemy również
wszystkim mieszkańcom, którzy pięknie udekorowali okna i całe posesje.
posesje
W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00 spod rybnickiej Bazyliki wyruszy marsz dla życia
i rodziny. Szczegóły na plakacie.
Również w przyszłą niedzielę pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do katowickiej katedry.
Tegoroczny festyn parafialny odbędzie się w niedzielę 24 czerwca. Osoby pragnące zaangażować
się w organizację festynu zapraszamy na spotkanie w czwartek po Mszy św. wieczornej na
probostwie.
Do nabycia jest już najnowszy numer naszego miesięcznika „Serce”.
Zachęcamy także do lektury „Gościa Niedzielnego”,
Niedzielnego” w którym m.in. o niekochanej Miłości, czyli
o tajemnicy Serca Jezusa.
Bóg zapłać za złożone dziś ofiary przeznaczone na potrzeby archidiecezji.
archidiecezji W przyszłą niedzielę
kolekta kopertowa na dokończenie remontów w naszej parafii.
W tym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności śp. Adama Kaczmarczyka (lat 49)
z ul. Paderewskiego oraz śp. Jana Hanuska (lat 60) z ul. Wrębowej. Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie…

