Ogłoszenia parafialne
15 kwietnia 2018 r.
3. Niedziela Wielkanocna
Wielka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

Zapraszamy dziś na nieszpory o godz. 16.30.
Spotkanie młodzieży w ramach bliższego przygotowania do małżeństwa
małżeńst
w poniedziałek o godz. 17.30 w salce przy probostwie.
Spotkanie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej we wtorek po Mszy św.
wieczornej na probostwie.
Spotkanie grupy modlitewnej „W
„W Sercu Jezusa” w środę po Mszy św. wieczornej w kościele.
Spotkanie będzie poprzedzone konferencją na temat sakramentu bierzmowania.
Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 8.30.
Członków Stowarzyszenia Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego
Bojanowskiego zapraszamy na spotkanie
w czwartek o godz. 14.00 do klasztoru Sióstr Służebniczek.
Msza św. szkolna w piątek o godz. 16.30.
W tym tygodniu przypada trzeci piątek miesiąca, dlatego po Mszy św. wieczornej
odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i uczcimy relikwie
relikwie św. siostry Faustyny.
Również w piątek, po Mszy św. wieczornej, będziemy gościć pochodzącego z naszej parafii
ks. prof. Władysława Basistę, który w ramach spotkania dyskusyjnego wygłosi konferencję
w domu parafialnym. Jest to wyjątkowa okazja na spotkanie z Księdzem Władysławem,
który jest homiletą, logopedą i nauczycielem. Gorąco zapraszamy wszystkich parafian!
Pierwsza spowiedź dla dzieci przygotowujących
przygoto
się do I Komunii Świętej ze Szkoły
Podstawowej nr 21 w najbliższą sobotę o godz. 10.00.
Duszpasterstwo Akademickie w Rybniku wraz z Miastem Rybnik organizuje w dniach od
2 do 9 lipca obóz młodzieżowy z udziałem gości z zagranicy. W programie m.in.: warsztaty
tematyczne i spotkania z ciekawymi ludźmi, dwudniowa przygoda w drodze,
drodze koncerty,
spektakle teatralne oraz rekolekcje głoszone przez mnichów ze Wspólnoty Tyberiadzkiej
z Belgii. Koszt udziału w obozie wynosi 30 złotych. Wydarzenie odbywać się będzie na
terenie Rybnika. Organizatorzy poszukują także rodzin
n chętnych do przyjęcia młodych
pielgrzymów z Polski i ze świata.
świata. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
www.dar.rybnik.pl
Ministranci naszej parafii organizują zbiórkę makulatury oraz puszek aluminiowych.
Materiały te można składać w najbliższy piątek i sobotę w garażu na placu probostwa.
Dochód ze sprzedaży surowców będzie przeznaczony na bieżącą działalność grupy, dlatego
zachęcamy do włączenia się w akcję.
Zebranie sprawozdawcze Rady Dzielnicy Niedobczyce odbędzie się w najbliższy wtorek o
godz. 18.00 w Domu Kultury. Dodatkowym tematem zebrania będzie eksploatacja górnicza
na terenie naszej dzielnicy.
Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”,
Niedzielnego” w którym m.in. o Narodowym Czytaniu Pisma
Świętego, które w tym roku koncentruje się na Liście św. Pawła do Rzymian.
Bóg zapłać za złożone dziś ofiary przeznaczone na potrzeby
y naszej parafii.
W tym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności śp. Piotra Kensego (lat 63)
z ul. Słowiańskiej. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

