Niedziela Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego – I Komunia Św. Dzieci- 13.05

Zapraszamy wiernych na nabożeństwo komunijne o godz. 15.30 oraz nabożeństwo fatimskie
po Mszy św. popołudniowej o 16.30 a także na nabożeństwa majowe w ciągu tygodnia o 17.15
W środę po Mszy św. wieczornej Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
W czwartek na godz. 16.00 do spowiedzi św. miesięcznej zapraszamy uczniów klas 6 i 7 a
wszystkie dzieci na Mszę szkolna o godz. 16.30
Trwa nowenna do Ducha św. przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Modlimy się w
czasie nabożeństw majowych.+
W piątek 18 maja o godz. 5.30 wyjazd parafialnej pielgrzymki do sanktuariów Sudetów
W sobotę 19 maja w katedrze gliwickiej o godz. 9.30 Msza św. z udzieleniem święceń
kapłańskich. Kandydatów do święceń polecamy modlitwie wiernych.
W sobotę od godz. 17.00 Godzina Święta, czas adoracji Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie oraz okazja do spowiedzi św.
W przyszłą niedzielę 20 maja obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha św.. Tego dnia na
Mszy św. o godz. 9.15 dzieci klas 4 z Szkoły Podstawowej będą obchodziły 1 rocznicę
Komunii św. Prosimy by miejsca w ławkach zostawić dla dzieci, rodziców i zaproszonych gości.
Korzystajmy z innej godziny Mszy Świętej.
W niedzielę 20 maja w Katedrze w Gliwicach Msza św. na rozpoczęcie Metropolitalnego
Święta Rodziny.
Bóg zapłać za złożoną ofiarę na potrzeby parafii. 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 mieszkańców ul. Kalinowej 3 / wszystkie klatki /
Składamy serdeczne podziękowanie rodzicom dzieci komunijnych za ofiarowany dar dla
kościoła: nową wykładzinę dywanową dla ołtarza soborowego i głównego oraz sedilii dla księży
a także świec ołtarzowych. Bóg zapłać. Dziękujemy panom za ułożenie tych wykładzin przy
ołtarzu.
Informujemy, że tegoroczna procesja Bożego Ciała będzie szła ulicami : Wolności, Kalinowej,
wewnętrzną droga osiedlowa przed więzieniem do ul. Ks. Korczoka i powrót do kościoła.
Ołtarze proponujemy przygotować jak w latach poprzednich.
Wychodząc z kościoła można nabyć wydanie” Gościa „ oraz Informator Parafialny.
Niech udział w nabożeństwach majowych, zbliży nas przez Maryję do Boga i ludzi

