VI Niedziela Wielkanocna – 6.05.2018r.

Zapraszamy wiernych na nabożeństwo majowe, dzisiaj o godz. 16.00 w ciągu tygodnia o 17.15
W poniedziałek, wtorek i środę obchodzimy Dni Krzyżowe dni modlitw o dobre urodzaje oraz
Boże błogosławieństwo dla każdej ludzkiej pracy. Gromadzimy się o godz.17.15 przy Krzyżach
na wspólnej modlitwie a następnie przejście do kościoła i zakończenie nabożeństwa majowego:
- w poniedziałek – przy Krzyżu na ul. Wolności
- we wtorek – przy Krzyżu na ul. Struzika
- w środę – przy Krzyżu misyjnym na placu kościelnym
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej w salce katechetycznej comiesięczne spotkanie
członków Grupy Pielgrzymkowej oraz zainteresowanych wspólnym pielgrzymowaniem.
We wtorek obchodzimy Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona
Polski.
W środę po Mszy św. wieczornej Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
W czwartek na godz. 16.00 do spowiedzi św. miesięcznej zapraszamy uczniów klas 4 i 5 a
wszystkie dzieci na Mszę szkolna o godz. 16.30
W piątek rozpoczynamy nowennę do Ducha św. przed uroczystością Ducha Świętego
W sobotę 12.05 diecezjalna pielgrzymka osób chorych i niepełnosprawnych do Sanktuarium
MB Pokornej w Rudach. Msza św. o godz. 11.00 a w Gliwicach Zebranie Plenarne I Synodu
Diecezji od godz. 9.00 – 15.00 w Centrum Jana Pawła II
W sobotę od godz. 17.00 Godzina Święta, czas adoracji Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie oraz okazja do spowiedzi św.
W przyszłą niedzielę 13.05 obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Tego dnia
na Mszy św. o godz. 10.30 dzieci klas 3 z Szkoły Podstawowej przystąpią do I-szej Komunii
św. Prosimy by miejsca w ławkach zostawić dla dzieci, rodziców i zaproszonych gości.
Korzystajmy z innej godziny Mszy Świętej.
Bóg zapłać za złożoną ofiarę na zapłacenie za energię elektryczną kościoła. Dziękujemy
wszystkim, którzy wspierają odnowę naszej świątyni przez zakup cegiełek oraz ofiary
przekazywane w kopertach i na konto parafii. Dziękujemy za prace w obejściu kościoła
Dziękujemy wszystkim, którzy sprzątali naszą świątynię w minionym tygodniu. W sobotę na
godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszamy rodziców dzieci komunijnych.
Wychodząc z kościoła można nabyć wydanie” Gościa „ oraz Informator Parafialny.
Niech udział w nabożeństwach majowych, zbliży nas przez Maryję do Boga i ludzi

