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Dzisiaj grupa dzieci z naszej parafii przystąpi do Wczesnej Komunii Świętej. Po południu
zapraszamy na nabożeństwo majowe z udziałem tych dzieci i ich rodziców, które rozpocznie się
o godz. 15.00.
W poniedziałek, wtorek i środę przypadają Dni Krzyżowe, w czasie których modlimy się
urodzaje. W poniedziałek o godz. 17.15 spotkamy się na nabożeństwie majowym przy
krzyżu na ul. Leszczyńskiego i następnie wspólnie wrócimy do kościoła. We wtorek
nabożeństwo o 17.30 przy krzyżu misyjnym na placu kościelnym, natomiast w środę
o godz. 17.00 przy krzyżu na ul. Janasa. W tych
tych dniach nie będzie nabożeństwa majowego
w kościele.
Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej we wtorek po Mszy św. wieczornej na
probostwie.
Spotkanie grupy modlitewnej w środę po Mszy św. wieczornej w kościele.
Msza św. szkolna w piątek o godz. 16.30.
16.30
Spotkanie rodzin szensztackich w piątek po Mszy św. wieczornej
wie
w oratorium.
oratorium
Msza św. w intencji żyjących członków Żywego Różańca w sobotę o godz. 8.00.
Chorych i osłabionych wiekiem parafian odwiedzimy w soboty 12 i 19 maja. Prosimy
o zgłoszenia w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
Msza św. chrzcielna w sobotę o godz. 16.30. Nauki przedchrzcielne w piątek po Mszy św.
wieczornej w kościele.
Spowiedź dzieci pierwszokomunijnych ze Szkoły Podstawowej nr 22 i ich rodziców
w sobotę od godz. 10.00.
W przyszłą niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 10.30 dzieci te przystąpią do Komunii św.
Uroczystość komunijna rozpoczyna się procesją sprzed Domu Parafialnego o godz. 10.15.
W przyszłą niedzielę przypada 13. dzień miesiąca, dlatego wszystkich
wszystkich czcicieli Matki
Ma Bożej
Fatimskiej zapraszamy
apraszamy na Mszę św. o godz. 17.00,
17.00, po której odmówimy różaniec
i przejdziemy procesją wokół kościoła.
kościoła
Do nabycia jest jeszcze majowy numer naszego miesięcznika „Serce”.
Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”,
Niedzielnego” w którym m.in. o najsmutniejszym wyroku
ostatnich lat
at i o bezbronnym dziecku Aliem. Ponadto
P
znane osoby opowiadają,
opowiadają jak
przygotowały swoje dzieci do I Komunii Świętej.
Bóg zapłać za złożone dziś ofiary przeznaczone na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne
w Katowicach.
W tym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności śp. Mariana Pancera (lat 79)
z ul. Warneńczyka. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

