IX Niedziela Zwykła – 2.06.2018r.

Zapraszamy wiernych na nabożeństwa eucharystyczne połączone z procesją wokół kościoła,
dzisiaj o godz. 16.00 w ciągu tygodnia o 17.30 Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów, niesienia
symboli religijnych, w strojach komunijnych, Panie do niesienia figur Matki Bożej, górników do
niesienia baldachimu, poczty sztandarowe, rodziców z małymi dziećmi. W czwartek na
zakończeni oktawy będzie poświęcenie wianków i ziół.
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej comiesięczne spotkanie członków Grupy
Pielgrzymkowej oraz zainteresowanych wspólnym pielgrzymowaniem.
W środę po Mszy św. wieczornej Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
W czwartek na godz. 16.00 do spowiedzi św. miesięcznej zapraszamy dzieci klas 3 i 4 a
wszystkie dzieci na Mszę św. szkolna o godz. 16.30
W piątek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w sobotę Wspomnienie
Niepokalanego Serca NMP.
W sobotę diecezjalna pielgrzymka rodzin do Sanktuarium MB Pokornej w Rudach. Msza św.
o godz. 11.oo
W sobotę od godz. 17.00 Godzina Święta, czas adoracji Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie oraz okazja do spowiedzi św.
W czwartek 31 maja obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa –
Boże Ciało. Składamy podziękowanie ofiarodawcom i budowniczym pięknych, czterech ołtarzy,
dzieciom w strojach komunijnych, sypiącym kwiaty, niosącym poduszki z symbolami
religijnymi oraz figurkę Pana Jezusa. Dziękujemy rodzicom z małymi dziećmi sypiącym kwiaty.
Paniom niosącym figury Matki Bożej, górnikom niosącym baldachim, pocztom sztandarowym,
Dzieciom Maryi, służbie liturgicznej ołtarza, szafarzom, katechetkom, paniom niosącym kwiaty
do sypania, organistce, kościelnym, księżom, orkiestrze Kop. Bielszowice. Dziękujemy tym,
którzy udekorowali okna i balkony oraz wiernym, tak licznie uczestniczącym w tej pięknej
procesji. Bóg zapłać.
Bóg zapłać za złożona ofiarę na seminarium i diecezję. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają
odnowę naszej świątyni przez zakup cegiełek oraz ofiary przekazane w kopertach i na konto
parafii. Dziękujemy za prace w obejściu kościoła.
Dziękujemy wszystkim, którzy sprzątali nasza świątynię w minionym tygodniu. W sobotę na
godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszamy mieszkańców ul. Kalinowej 15 / wszystkie klatki /
Dzisiaj jak w całej Polsce po Mszy zbiórka ofiar na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie a
w salce katechetycznej można się zapisać na organizowane pielgrzymki: 3 dniową do Bieszczad,
1 dniową do Sanktuarium w Czechach, 1 dniową Gidle- Jasna Góra, 12 dniową na Sardynię.
Wychodząc z kościoła można nabyć prasę katolicka i informator.
Niech Boże błogosławieństwo wspiera nasze dobre życie

