Ogłoszenia parafialne
13 maja 2018 r.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
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Dzisiaj grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 22 przystąpi do I Komunii Świętej. Po południu
zapraszamy na nabożeństwo majowe z udziałem tych dzieci i ich rodziców, które rozpocznie się o godz.
15.00.
Członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się we
wtorek po Mszy św. wieczornej na probostwie.
W tym tygodniu nie będzie środowego spotkania przed Najświętszym Sakramentem.
Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 8.30.
Spotkanie członków Stowarzyszenia Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego w czwartek o godz. 14.00
w klasztorze Sióstr Służebniczek.
Msza św. szkolna w piątek o godz. 16.30.
16.30
W tym tygodniu przypada trzeci piątek miesiąca, dlatego po Mszy św. wieczornej odmówimy
koronkę do Bożego Miłosierdzia i uczcimy relikwie św. Siostry Faustyny.
Dalsze odwiedziny chorych i osłabionych wiekiem parafian w najbliższą sobotę.
sobotę Prosimy
o zgłoszenia w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
Spowiedź dzieci pierwszokomunijnych
pierwszokomunijnych ze Szkoły Podstawowej nr 21 i ich rodziców
w sobotę o 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.
10.15
Wszystkich parafian zapraszamy na wernisaż wystawy pt. „Natura człowiekowi – człowiek naturze.
Rzecz o harmonii i chaosie”, który odbędzie się w najbliższą sobotę o godz. 19.00 w domu
parafialnym. W trakcie wernisażu można
można będzie obejrzeć wystawę fotografii ukazujących piękno
naszej przyrody,, wysłuchać krótkiej konferencji ks. dra hab. Arkadiusza Wuwera, a także zobaczyć
wyremontowane pomieszczenia domu parafialnego. Wystawę można będzie również obejrzeć
obej
w przyszłą niedzielę do godz. 14.00.
14.00
W przyszłą niedzielę w katowickiej katedrze o godz. 12.00 będzie
ędzie sprawowana Msza
M
św.
w intencji par przeżywających w tym roku jubileusze małżeńskie.
Uroczystość Bożego Ciałaa będziemy przeżywać w tym roku w dniu 31 maja. Trasa procesji będzie
wiodła ulicami Wołodyjowskiego, Leszczyńskiego, Niedobczycką i Górnośląską. Już dzisiaj prosimy
mieszkańców tych ulic o zbudowanie ołtarzy. Spotkanie dla osób zaangażowanych w budowanie
ołtarzy będzie w czwartek po Mszy św. wieczornej w salce przy probostwie.
Pielgrzymka młodzieńców i mężczyzna do Piekar Śląskich odbędzie się w niedzielę 27 maja. Parafia
organizuje
izuje przejazd do Piekar autokarem. Zapisy przyjmowane są w zakrystii oraz w kancelarii.
Koszt: 20 zł.
W sobotę urodziny będzie obchodził ks. abp Wiktor Skworc. Pamiętajmy o nim w modlitwach.
Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”,
Niedzielnego” w którym m.in. o dzieciach, które żyją, choć nie
dawano im na to szans.
Bóg zapłać za złożone dziś ofiary.
ofiary Kolekta przyszłej niedzieli będzie kopertowa i przeznaczona na
renowację zegara na wieży kościelnej oraz na remont dolnych pomieszczeń domu parafialnego.
W tym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności śp. Franciszka Rybkę (lat 71)
71 z ul. Wyrobiskowej
oraz śp. Czesława Węgrzyka (lat 60) z ul. Bończyka.
Bończyka Wieczny
eczny odpoczynek racz im dać Panie…

