XIX Niedziela Zwykła –13..08.2017r

Zapraszamy wiernych na nabożeństwo fatimskie: różaniec, procesję z figurą Matki Bożej i
świecami oraz błogosławieństwo sakramentalne, dzisiaj po Mszy św. o godz. 16.30
We wtorek 15 sierpnia obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. odprawimy
jak w każdą niedzielę. Msza św. w poniedziałek o godz. 18.00 będzie już z uroczystości. Na
każdej Mszy św. będzie poświęcenia ziół i kwiatów. Jako katolicy mamy obowiązek
uczestnictwa w Mszy św. Tego dnia w Sanktuariach naszej diecezji w Rudach i Lubecku –
odpust. Uroczyste sumy odpustowe zostaną odprawione o godz. 11.00 W tym dniu przypada 32
rocznica konsekracji Biskupa Seniora Gerarda Kusza a w środę 36 rocznica konsekracji
Biskupa Seniora Jana Wieczorka. Polecamy jubilatów modlitwie wiernych
W środę po Mszy wieczornej Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
W czwartek 17 sierpnia obchodzimy Uroczystość św. Jacka, głównego patrona metropolii
górnośląskiej.
W czwartek 17 sierpnia wyrusza Gliwicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, Rozpoczęcie
Mszą św. w katedrze w Gliwicach o godz. 8.00 a zakończenie w sobotę 19 sierpnia Mszą św. na
Wałach Jasnogórskich o godz. 15.00
W tym tygodniu do spowiedzi św. miesięcznej zapraszamy uczniów klas 6 i 7 Okazja do
spowiedzi św. jest 15 minut przed Mszą św. oraz w sobotę od godz. 17.00 – 18.00
W sobotę od godz. 17.00 Godzina Święta, czas adoracji Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie oraz okazja do spowiedzi św.
Niedziela 20 sierpnia to tradycyjna Pielgrzymka Kobiet i Dziewcząt do MB Piekarskiej.
Początek uroczystości o godz. 9.30 Kto chciałby się włączyć w piesze pielgrzymowanie do
Piekar może to uczynić włączając się do pielgrzymki z Parafii MB Różańcowej z Rudy Śl./ obok
cmentarza/ - wyjście o godz. 5.30
W przyszłą niedzielę 20 sierpnia Msza św. o godz. 12.00 zostanie odprawiona w intencji działko
ców ROD „ Biała Róża „ jako dożynkowa za dar tegorocznych plonów
Bóg zapłać za złożoną dzisiaj ofiarę na ocieplenie budynków parafialnych Składamy
podziękowanie wszystkim, którzy wspierają odnowę naszej świątyni przez zakup cegiełek oraz
ofiary składane w kopertach oraz na konto parafii.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w sprzątaniu naszej świątyni w minionym tygodniu
W sobotę na godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszamy mieszkańców ul. Wolności 520 /
wszystkie klatki/. Bóg zapłać za prace w obejściu kościoła.
Wychodząc z kościoła można nabyć prasę katolicką : Gość Niedzielny, Mały Gość , Informator
Niech Uroczystość Wniebowzięcia NMP zachęci nas do pragnienia osiągnięcia nieba

